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“ But nature is always more subtle, more intricate,  
more elegant than what we are able to imagine .”  

Carl Sagan 
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark 



 

RESUMO 
 

Os hidrocarbonetos presentes no ambiente consistem em misturas complexas de 

compostos derivados de múltiplas fontes. Os combustíveis fósseis representam a 

principal contribuição, devido à taxa e escala espacial, em que o petróleo tem sido 

usado como fonte de energia e matéria-prima para a indústria química. O objetivo 

deste estudo foi avaliar os níveis de concentração e identificar fontes de 

hidrocarbonetos na Bacia do Alto Iguaçu e, em especial, na área de influência da 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). Além dos fatores de poluição crônica, 

a área de estudo foi alvo de um derrame acidental de petróleo em julho de 2000. 

Diversos indicadores em diferentes compartimentos ambientais (água superficial, 

sedimento, solo e água subterrânea) foram avaliados na fase pós-derrame e no 

monitoramento ambiental ao longo de várias campanhas por mais de uma década. 

Os esforços de avaliação foram concentrados nos seguintes indicadores: os n-

alcanos, os alcanos isoprenoides, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), 

os biomarcadores de petróleo e ainda o total de hidrocarbonetos de petróleo (THP). 

Os resultados identificaram como principal aporte de matéria orgânica para as águas 

superficiais dos rios Barigüi e Iguaçu, os fluxos materiais originados em região a 

montante do acidente, refletindo a contribuição antropogênica crônica da cidade de 

Curitiba. Em 2007 e 2008, as concentrações de THP e HPA nas águas superficiais e 

sedimentos dos rios Barigüi e Iguaçu refletem uma expressiva melhoria nas 

condições desses rios em relação a 2000. Na área interna da refinaria (Ponto Zero), 

observou-se uma nítida diminuição (atenuação) natural das concentrações de THP 

no solo em todas as profundidades dos perfis amostrados ao longo do tempo nos 

Banhados 1 e 4 e, em particular, uma diminuição importante das concentrações 

entre 2004 e 2007. Para a identificação das fontes de hidrocarbonetos foram 

utilizadas razões diagnósticas e quimiometria. As razões diagnósticas calculadas a 

partir de concentrações de HPA sugeriram que, na maioria dos sedimentos dos Rios 

Barigüi e Iguaçu coletados nas campanhas de 2000 e 2001, a fonte petrogênica é a 

principal. Somente na estação a montante do acidente no Rio Barigüi, a fonte 

pirolítica predominou nestas duas campanhas. As razões diagnósticas que 

apresentaram maior eficiência na identificação de fontes de hidrocarbonetos nos 

sedimentos dos rios Barigüi e Iguaçu foram: ΣC1-Fenantrenos/Fenantreno; e (ΣHPA 

parentais de 3-6 anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados). A identificação de fontes 



 

através de razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas de picos 

cromatográficos demonstrou sua aplicabilidade verificando a relação entre os 

compostos encontrados em amostras de solo da área interna da refinaria com a 

amostra de petróleo derramado no acidente, após quase uma década da ocorrência 

do vazamento. A identificação de fontes através método de quimiométrico baseado 

na análise de componentes principais (ACP) de seções pré-processadas e 

combinadas dos Cromatogramas de Íons Selecionados (CIS) mostrou que as 

amostras mais contaminadas estão na área interna da refinaria. Essas amostras 

apresentam um padrão de distribuição petrogênica e diferentes graus de 

intemperismo. As amostras da área externa à refinaria (Guajuvira, General Lúcio e 

Balsa Nova) são menos ou não contaminadas e/ou contém uma mistura de 

contribuições diagenéticas, pirolíticas e petrogênicas onde predominam diferentes 

proporções. Os locais mais distantes da atividade industrial (Balsa Nova) contem, 

como esperado, os níveis mais baixos de contaminação por HPA. Os resultados de 

biomarcadores demonstraram que não há evidências para concluir que as amostras 

da área externa à refinaria e o óleo Cusiana vazado tenham a mesma origem. Os 

resultados ao longo dos rios Barigüi e Iguaçu e do Ponto Zero demonstraram que as 

ações de emergência para a contenção do óleo foram adequadas para os rios, e que 

a contaminação decorrente do derrame ficou predominantemente contida no Ponto 

Zero e diminuiu significativamente após uma década. 
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ABSTRACT 

 

Hydrocarbons present in the environment consist of complex mixtures of compounds 

derived from multiple sources. The main contribution lies on fossil fuel inputs due to 

the rate and spatial scale by which petroleum has been used as an energy source 

and chemical feedstock. The aim of this study was to assess the concentration levels 

and identify sources of hydrocarbons in the Upper Iguaçu Watershed and, in 

particular, in the area of influence of the President Getulio Vargas Refinery (REPAR). 

In addition to the factors of chronic pollution, the study area was the scenario of an 

acute accidental oil spill in July 2000. Numerous indicators in different environmental 

compartments (surface water, sediment, soil and groundwater) were assessed in the 

post spill phase and during the environmental monitoring programs over the course 

of several campaigns for more than a decade. Assessment efforts were concentrated 

on the following indicators: n-alkanes, alkanes isoprenoids, polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAH), petroleum biomarkers and total petroleum hydrocarbons (TPH). 

The results identified as the main contribution of organic matter to surface waters of 

the Barigüi and Iguaçu Rivers the materials flows originated in the region upstream of 

the accident, reflecting chronic anthropogenic contribution of the city of Curitiba. In 

2007 and 2008, the TPH and PAH concentrations in surface waters and sediments of 

the Barigüi and Iguaçu Rivers revealed a significant improvement in the conditions of 

these rivers when compared with 2000. Inside the refinery area (Point Zero), it was 

observed a clear natural decrease (attenuation) of the concentrations of TPH in the 

soil at all depths sampled over time in Marshes 1 and 4 and, in particular, an 

important decrease of concentrations between 2004 and 2007. Diagnostic ratios and 

chemometrics were used to identity hydrocarbon sources. The diagnostic ratios 

calculated from the concentrations of PAH suggested that, in the majority of 

sediments from the Barigüi and Iguaçu Rivers collected in 2000 and 2001 

campaigns, the main source is petrogenic. Only in the station upstream the accident 

in the Barigüi River, the pyrolytic source predominated in these two campaigns. The 

diagnostic ratios that presented higher efficiency in identifying sources of 

hydrocarbons in sediments of the Barigüi and Iguaçu Rivers were: ΣC1-

Phenantrenes/Phenanthrene; and (Σ3-6 rings parental PAH)/(Σ5 alkylated PAH 

series). The source identification through diagnostic ratios calculated from heights 

and areas of chromatographic peaks demonstrated its applicability establishing a 



 

relationship between the compounds found in soil samples of the internal area of the 

refinery and the sample of the oil spilled in the accident, after nearly a decade of 

occurrence of the spillage. The source identification through chemometric method 

based on principal components analysis (PCA) of preprocessed and combined 

sections of Selected Ion Chromatograms (SIC) showed that the most contaminated 

samples are inside the refinery area. These samples present a petrogenic pattern 

and different weathering degrees. Samples from outside the refinery area (Guajuvira, 

General Lúcio e Balsa Nova) are either less or not contaminated, and/or contain 

mixtures of diagenetic, pyrogenic and petrogenic inputs where different proportions 

predominate. The locations farthest away from industrial activity (Balsa Nova) 

contain, as expected, the lowest levels of PAH contamination. The biomarkers results 

do not show any evidences to conclude positive matches between the samples from 

outside the refinery area and the spilled Cusiana oil. The results along Barigüi and 

Iguaçu rivers and Point Zero demonstrated that emergency actions to contain the oil 

were appropriate for the rivers, and that the contamination resulting from the spill was 

mostly contained in the Point Zero and decreased significantly after one decade. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

 

1.1 Introdução 

 

Os hidrocarbonetos presentes no ambiente consistem em misturas 

complexas de compostos derivados de múltiplas fontes. Os combustíveis fósseis 

representam a principal contribuição, devido à taxa e escala espacial, em que o 

petróleo tem sido usado como fonte de energia e matéria-prima para a indústria 

química. Os hidrocarbonetos de petróleo podem ser liberados no ambiente por 

diversas vias como derrames de petróleo e exsudações naturais (fontes 

petrogênicas) e combustão incompleta de combustíveis fósseis (fontes pirogênicas). 

Outras contribuições são hidrocarbonetos provenientes da combustão de biomassa; 

biossíntese e transformação diagenética recente de produtos naturais contendo 

heteroátomos em hidrocarbonetos.  

 

Além disso, a distribuição dos hidrocarbonetos no ambiente é dinâmica, pois 

esses compostos estão submetidos ao efeito conjunto de processos naturais físicos, 

químicos e biológicos, responsáveis pela alteração de suas concentrações no 

ambiente. 

 

Diante da variedade de fontes e dos processos de transformação, a 

utilização de hidrocarbonetos como indicadores de contaminação por petróleo 

envolve uma série de desafios que devem ser considerados na construção do 

conhecimento sobre os níveis e a evolução dessa contaminação em um ambiente.  

 

Para a avaliação do nível de contaminação, é importante dispor de 

informações qualificadas sobre as concentrações e distribuição dos hidrocarbonetos 

previamente à contaminação, que geralmente não estão disponíveis.  

 

Com relação à evolução da contaminação, o monitoramento ambiental 

subsequente deve ser planejado incluindo amostragem sistemática no tempo em 

estações representativas de todos os comportamentos ambientais possivelmente 

impactados, e também em estações de referência e de monitoramento de outras 

possíveis fontes crônicas (e eventualmente agudas) de hidrocarbonetos. Em 
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monitoramentos ambientais com grande número de amostras e longa duração, é 

ainda essencial reduzir os fatores responsáveis por introduzir variabilidade nos 

resultados analíticos não relacionada às características das amostras, em especial 

mudanças nos métodos de coleta, preservação e análises químicas. 

 

Os programas de avaliação e monitoramento ambiental normalmente focam 

apenas nas medições ligadas ao cumprimento de exigências legais, i.e., na 

determinação da concentração de hidrocarbonetos cujos padrões de qualidade 

estão estabelecidos. A comparação com os padrões de qualidade é importante, no 

entanto, para avaliar corretamente o significado desses níveis de concentração e 

formular estratégias de controle de poluentes adequadas é também necessário 

identificar a fonte da contaminação. 

 

Nesse contexto, o presente trabalho sumariza os resultados obtidos através 

da aplicação de métodos para avaliação de níveis de concentração e de 

identificação de fontes de hidrocarbonetos na Bacia do Alto Iguaçu, situada no 

Estado do Paraná. Além dos fatores de poluição crônica, a área de estudo foi alvo 

de derrame acidental de petróleo em 2000. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo geral a interpretação geoquímica integrada 

dos dados das análises químicas de diversos indicadores em diferentes 

compartimentos ambientais (água superficial, sedimento, solo e água subterrânea), 

avaliados na fase após o derrame e no monitoramento ambiental ao longo de dez 

anos do vazamento acidental de petróleo em 2000que atingiu a Bacia do Alto Iguaçu 

e, em especial, na área de influência da Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(REPAR). 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desse estudo foram: 

 

• Avaliar e discutir as concentrações do total de hidrocarbonetos de 

petróleo (THP) e de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) em 

amostras de água superficial, sedimento, solo e água subterrânea na área 

de estudo, incluindo a comparação com critérios de qualidade ambiental 

brasileiros e internacionais; 

 

• Hierarquizar e priorizar os segmentos fluviais críticos dos Rios Barigüi e 

Iguaçu quanto ao aporte de hidrocarbonetos que contribuem para os níveis 

de concentração observados nas suas águas; 

 

• Avaliar estatisticamente a influência dos fatores localização da estação, 

profundidade da amostragem e data de coleta (tempo) nos níveis de 

concentração de hidrocarbonetos em amostras de solo e água subterrânea 

na área da REPAR; 

 

• Estimar modelo de decaimento das concentrações de THP em 

amostras de solo na área da REPAR; 

 

• Avaliar a aplicabilidade das razões diagnósticas de concentrações para 

identificar as fontes de hidrocarbonetos em amostras de sedimento dos Rios 

Barigüi e Iguaçu; 

 
• Avaliar a aplicabilidade de razões diagnósticas calculadas a partir de 

áreas e alturas de picos cromatográficos no estabelecimento de relação 

inequívoca entre o petróleo derramado e os compostos encontrados em 

amostras de solo na área da REPAR; 

 
• Avaliar o potencial do método quimiométrico baseado na análise de 

componentes principais (ACP) de seções pré-processadas e combinadas de 

cromatogramas de íons selecionados (CIS) como ferramenta para 
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diferenciar fontes de hidrocarbonetos em amostras de solo e sedimento da 

área de estudo. 
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_____________________________________ 

1 Neste trabalho, o termo biomarcadores refere-se aos compostos orgânicos compostos de carbono, hidrogênio e 
outros elementos que são encontrados em petróleos, rochas e sedimentos e apresentam pouca ou nenhuma 
mudança em sua estrutura em relação às moléculas orgânicas originalmente presentes nos organismos vivos. 
 

2 ASPECTOS TEÓRICOS E REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Hidrocarbonetos como indicadores 

 

Através da utilização de hidrocarbonetos como indicadores, pode-se avaliar 

o nível de contaminação por estas substâncias, bem como, a origem, a distribuição e 

o grau de degradação do petróleo que contribui com os hidrocarbonetos presentes 

no meio. 

 

Além da avaliação das concentrações nos diversos compartimentos 

ambientais, os hidrocarbonetos podem fornecer informações através de três 

maneiras características: (i) pela composição isotópica dos seus átomos 

constituintes, (ii) pela sua estrutura molecular tridimensional e (iii) pela distribuição 

de um conjunto de compostos homólogos e/ou isômeros (EGANHOUSE, 1997).  

 

Nesse trabalho, os esforços para a identificação de fontes de contaminação 

foram direcionados às concentrações, às diferenças nas estruturas tridimensionais e 

na distribuição de alguns hidrocarbonetos selecionados como indicadores. 

 

Os indicadores utilizados neste trabalho foram: os n-alcanos, os alcanos 

isoprenoides, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), os biomarcadores1 

de petróleo e ainda o total de hidrocarbonetos de petróleo (THP). 

 

2.1.1 Características 

 

2.1.1.1 n-alcanos 

 

Os n-alcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de cadeia linear 

(Figura 2.1). 
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Figura 2.1 -  Fórmula estrutural do n-C17 (n-heptadecano). 

  

Todos os n-alcanos de n-C1 a n-C40, e alguns maiores que n-C40 já foram 

identificados no petróleo. A quantidade de n-alcanos é altamente dependente das 

condições de formação e especialmente da natureza da matéria orgânica de origem. 

Óleos derivados de matéria orgânica terrestre geralmente contém uma maior 

proporção de n-alcanos, enquanto aqueles formados a partir de matéria orgânica 

marinha ou mista produzem mais compostos cíclicos. Em geral, representam entre 

15-20% do petróleo, mas o teor pode ser muito baixo em óleos altamente 

degradados ou chegar a 35% em óleos parafínicos (TISSOT; WELTE, 1984). 

  

No petróleo, há uma distribuição regular entre cadeias com números 

ímpares e pares de carbono, resultando em índice de preferência de carbono (i.e. 

razão entre a soma de n-alcanos ímpares e a soma de n-alcanos pares) próximo de 

1 (WANG; FINGAS; PAGE, 1999). 

 

2.1.1.2 Isoprenoides acíclicos 

 

Os isoprenoides acíclicos constituem-se de cadeias carbônicas alquiladas 

abertas, caracterizadas pela presença de isopreno (Figura 2.2) como unidade 

estrutural básica. 

 

Figura 2.2 -  Fórmula estrutural do isopreno. 
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_____________________________________ 

2 Neste trabalho, o termo diagênese refere-se às alterações biológicas, físicas e químicas da matéria orgânica 
nos sedimentos anteriormente às mudanças significativas causadas pelo aquecimento (tipicamente <50 ºC). A 
catagênese refere-se ao processo pelo qual a matéria orgânica é alterada por soterramento e aquecimento em 
temperaturas na faixa entre 50-150 ºC, com duração de milhões de anos. 
 

Em geral, o teor de isoprenoides acíclicos no petróleo é cerca de 1% 

(TISSOT; WELTE, 1984). A maioria dos isoprenoides contendo até 20 átomos de 

carbono, incluindo o pristano (2,6,10,14-tetrametilpentadecano) e o fitano (2,6,10,14-

tetrametilhexadecano) (Figura 2.3), forma-se a partir da cadeia lateral de fitol 

(C20H40O) da clorofila-a durante a diagênese2. Enquanto o pristano origina-se da 

oxidação e descarboxilação do fitol, o fitano é gerado pela desidratação e redução 

(PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007).  

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 2.3 -  Fórmula estrutural: (a) pristano e (b) fitano. 
 

Os isoprenoides pristano (C19) e fitano (C20) são os compostos mais 

abundantes no petróleo dentre os isoprenoides acíclicos, podendo a representar até 

55% do total de compostos dessa classe (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007; 

TISSOT; WELTE, 1984).  

 

2.1.1.3 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HP A) 

 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são uma classe de 

compostos orgânicos, com estrutura aromática de 2 ou mais anéis condensados, 

cada anel com 5 ou 6 átomos de carbono (HPA parentais ou não substituídos). Os 

HPA mais comumente encontrados no ambiente contém 2 (naftaleno) até 7 

(coroneno) anéis aromáticos (BOEHM, 2005).  
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Podem apresentar ramificações constituídas de cadeias hidrocarbônicas 

alifáticas, sendo denominados HPA alquilados (NEFF, 1979), onde “CX” representa 

o grupo alquilado com “X” átomos de carbono.  

 

Em função de sua similaridade química e funcional, os chamados aromáticos 

heterocíclicos, ou compostos policíclicos aromáticos (CPA), nos quais um átomo de 

nitrogênio, oxigênio ou enxofre substitui um dos átomos de carbono no anel, são 

comumente encontrados juntamente com os HPA na maioria das fontes (BOEHM, 

2005). Por conveniência, estes compostos serão mencionados daqui para frente 

como simplesmente HPA. 

 

Um petróleo típico pode conter entre 0,2 % a mais de 7 % de HPA. No 

petróleo, a abundância desses compostos decresce com o aumento do número de 

anéis, sendo preponderantes os compostos alquilados contendo entre 2 e 4 anéis 

aromáticos, especialmente os naftalenos, fenantrenos, fluorenos, dibenzotiofenos e 

crisenos (BOEHM, 2005). 

 

A avaliação de somatórios de HPA é muito comum em trabalhos de 

avaliação ambiental. Minimamente são avaliados os 16 HPA considerados 

prioritários pela USEPA (http://water.epa.gov/scitech/methods/cwa/pollutants-

background.cfm; http://water.epa.gov/scitech/methods/cwa/pollutants.cfm). Cerca de 

metade desses compostos consiste em HPA de 4 ou 5 anéis aromáticos e ocorrem 

como componentes traço no petróleo. Por isso, os geoquímicos ambientais 

expandiram a lista, incluindo HPA alquilados que são relativamente abundantes no 

petróleo (WANG; FINGAS; PAGE, 1999). Antes de realizar a comparação do total de 

HPA, deve ser verificado que compostos estão incluídos no somatório, pois em 

função da evolução das técnicas analíticas ao longo das últimas décadas, é possível 

analisar cada vez mais HPA.  

 

A Figura 2.4 apresenta as estruturas e nomes dos HPA mais frequentemente 

reportados na literatura, incluindo os 16 HPA prioritários da USEPA (numerados de 1 

a 16), os compostos alquilados, a série dos dibenzotiofenos, o benzo(e)pireno e o 

perileno.   
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Figura 2.4 -  Estruturas e nomenclatura de HPA parentais e alquilados mais frequentemente 
investigados na literatura, com os 16 HPA prioritários da USEPA numerados. 
Fonte: Adaptado de MENICONI, 2007. 
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2.1.1.4 Biomarcadores de petróleo 

 

Biomarcadores são conhecidos como “fósseis moleculares”, pois estes 

compostos tiveram origem em organismos vivos. São compostos orgânicos 

complexos constituídos de carbono, hidrogênio e outros elementos. Ocorrem em 

sedimentos, rochas, petróleo e apresentam pouca ou nenhuma mudança em sua 

estrutura em relação às moléculas orgânicas originalmente presentes nos 

organismos vivos (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). Em comparação a 

concentração dos seus precursores biológicos nos sedimentos, as concentrações no 

petróleo são baixas, frequentemente na faixa entre dezenas e centenas de partes 

por milhão (ppm) por biomarcador individual (WANG; STOUT, 2007, p. 73). 

 

Historicamente, a indústria de petróleo tem investigado estes compostos 

para melhorar a exploração e a produção de petróleo, pois caracterizam o óleo 

fornecendo informações sobre: (i) as correlações entre óleo-óleo e óleo-rocha 

geradora; (ii) o tipo de matéria orgânica presente na rocha geradora; (iii) a 

classificação do grau de maturidade relativo do óleo; (iv) a migração e o grau de 

degradação dentro do reservatório, baseado na perda de n-alcanos, isoprenoides, 

aromáticos, terpanos e esteranos durante a biodegradação; (v) o ambiente 

deposicional; e (vi) a era geológica de formação do petróleo (WANG; STOUT, 2007; 

PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007).  

 

Nos últimos quarenta anos, as aplicações ambientais desse conhecimento 

têm sido crescentemente utilizadas na investigação de contaminação por óleo. Os 

biomarcadores de petróleo ficaram conhecidos como o “DNA” do óleo, podendo 

auxiliar na identificação da origem e do tipo do óleo derramado, além de monitorar 

as suas transformações no ambiente (WANG; STOUT, 2007, p. 15). 

 

Todas estas informações podem ser obtidas através das distribuições 

relativas e razões entre os compostos presentes na amostra investigada (WANG; 

STOUT, 2007; PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). 

 

Dentre os principais biomarcadores utilizados em estudos relacionados ao 

petróleo estão as seguintes classes de compostos: terpanos e esteranos. 
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2.1.1.4.1 Terpanos tricíclicos 

 

Os terpanos tricíclicos (Figura 2.5) estão presentes no petróleo em séries 

homólogas que podem variar entre C19 até C45. Estes compostos têm como 

característica, gerar como fragmento principal o íon m/z 191 em espectrometria de 

massas por impacto eletrônico (PHILP, 1985). 

 

 
Figura 2.5 -  Fórmula estrutural dos terpanos tricíclicos. 

 

A origem dos terpanos tricíclicos de cadeias curtas (C19 até C30) está 

provavelmente associada a reações anaeróbicas. Alguns dos precursores sugeridos 

são o C30-triciclohexaprenol, o C30-hexaisoprenóide e ácidos carboxílicos tricíclicos 

(PHILP, 1985). 

 

2.1.1.4.2 Terpanos tetracíclicos 

 

Os terpanos tetracíclicos (Figura 2.6) estão amplamente distribuídos no 

petróleo. Suas séries homólogas são menores que as dos tricíclicos, sendo 

observadas somente variações entre C24 até C27 (PHILP, 1985). O fragmento 

principal também é o íon m/z 191. 

 

Figura 2.6 -  Fórmula estrutural dos terpanos tetracíclicos. 
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Os terpanos tetracíclicos podem ser originados a partir da degradação dos 

triterpanospentacíclicos (PHILP, 1985).  

 

2.1.1.4.3 Triterpanos pentacíclicos (hopanos)   

 

Dentre os terpanos, os triterpanos pentacíclicos ou hopanos, são os que 

possuem maior importância na investigação geoquímica do petróleo (Figura 2.7).  

 
Figura 2.7 -  Fórmula estrutural dos hopanos. 

 

Os hopanos com a configuração 17α,21β(H) (αβ) na faixa entre C27 até C35 

átomos de carbono são característicos do petróleo em função da sua maior 

estabilidade termodinâmica quando comparada a de outras séries epiméricas (ββ e  

βα). Encontrados em menor escala, estão os moretanos, que possuem configuração 

17β, 21α(H). A série  ββ geralmente não é encontrada no petróleo, pois é 

termicamente instável durante a catagênese. Os hopanos da série αα não são 

formados naturalmente e é improvável que ocorram acima de níveis traço em 

petróleos (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007).  

 

Os principais precursores dos hopanos nas rochas geradoras e petróleos 

incluem o bacteriohopanetetrol e bacteriohopanos relacionados, que apresentam 

estereoquímica biológica 17β,21β(H). Como este arranjo estereoquímico é 

termodinamicamente instável, a diagênese e catagênese do bacteriohopanetretol 

resultam na transformação dos precursores 17β,21β(H) em 17α,21β(H)-hopanos e 

17β,21α(H)-moretanos (Figura 2.8) (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). 
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Diagênese 

 

Bacteriohopanetetrol 
em organismos procariotas 

 
Hopanos nos sedimentos 
(configuração biológica) 

ββ22R 

X = CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 
 

 

 

 

 

 

βα22R  αβ22R  αβ22S 

Figura 2.8 -  Origem proposta para os hopanos (adaptado de PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 
2007). A estereoquímica está indicada por pontos abertos (α) e fechados (β). 
 

Assim como os demais terpanos, esta classe de compostos também gera 

como fragmento principal o íon m/z 191. 

 

2.1.1.4.4 Esteranos 

 

Os esteranos de quatro ciclos são uma classe de biomarcadores que contêm 

entre 21 e 30 átomos de carbono, incluindo os esteranos regulares, os esteranos 

rearranjados ou diasteranos e os esteranos mono e triaromáticos (Figura 2.9). 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

Figura 2.9 -  Fórmula estrutural: (a) esteranos regulares, (b) diasteranos, (c) esteranos 
monoaromáticos, e (d) esteranos triaromáticos. 

 

Dentre eles, os esteranos regulares da série homóloga C27-C28-C29 

(colestano, ergostano e estigmastano) são os mais comuns e mais utilizados nas 

avaliações de petróleo em função da sua alta especificidade (WANG; STOUT, 2007, 

p. 77). 

 

A maioria dos esteranos constituintes do petróleo originou-se a partir dos 

esteróis presentes nas membranas lipídicas dos organismos eucariotas. A 

configuração biológica [14α,17α(H)-20R] ditada pelo esterol precursor e seu produto 

saturado é instável durante a catagênese e é transformada nas configurações 

geológicas (14β,17β(H)-20S, 14β,17β(H)-20SR, 14α,17α(H)-20S) através de 

isomerização (Figura 2.10). 

 

Os esteranos aromáticos são outro grupo de biomarcadores encontrados na 

fração aromática do óleo. Os monoaromáticos (anel C) são caracterizados por uma 

série de 20R e 20S C27-C28-C29 5α- e 5β-colestanos, ergostanos e estigmastanos. 

Os triaromáticos (anéis A, B e C) são formados a partir da aromatização dos 

monoaromáticos, com a perda do grupo metil na junção dos anéis A e B. Esta fração 

é composta principalmente dos homólogos triaromáticos C20 e C21 e dos C26-C27-C28 

(WANG; STOUT, 2007, p. 77). 

 

Os esteranos regulares e os diasteranos geram como fragmento principal o 

íon m/z 217. Dependendo das variações estereoquímicas nas posições C13 e C17, 

pode ser formado como íon principal o fragmento com m/z 218. Dentre os esteranos 

aromáticos, os fragmentos principais são o m/z 253 e m/z 231, respectivamente para 

os mono e triaromáticos. 
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Diagênese 

 
Esterol em organismos 

eucariotas 
αα20R 

 
Esteranos nos sedimentos 

(configuração biológica) 
αα20R 

X = H, CH3 ou C2H5 
 

 

 

 

 

 
ββ20S  ββ20R  αα20S 

Figura 2.10 -  Origem proposta para os esteranos (adaptado de PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 
2007). A estereoquímica está indicada por pontos abertos (α) e fechados (β). 

 

2.1.1.5 Total de Hidrocarbonetos de Petróleo (THP)  

 

O total de hidrocarbonetos de petróleo pode ser definido como o total de 

hidrocarbonetos presentes na faixa entre n-C10 até n-C40 átomos de carbono 

(WANG; STOUT, 2007).  

 

No entanto, a designação “total de hidrocarbonetos de petróleo” induz ao 

entendimento de que o valor de concentração para este parâmetro trata 

exclusivamente de hidrocarbonetos de origem petrogênica. De fato, o conjunto de 

compostos analisados pode ter origem em diversas fontes (secção 2.1.3. Fontes). 

Contudo, a matéria orgânica não petrogênica pode superestimar as concentrações 

de THP (WANG; STOUT, 2007; PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). 

 

Diversos métodos podem ser utilizados para a obtenção da concentração de 

THP, incluindo uma vasta gama de possíveis técnicas analíticas, e.g. gravimetria, 

detecção no infravermelho ou ultravioleta. O método analítico mais aceito e 

reprodutível é realizado por cromatografia a gás acoplada a detector de ionização de 

chama (CG/DIC) (USEPA 8015C) (WANG; FINGAS; PAGE, 1999). Resultados 

obtidos por diferentes métodos devem ser vistos com reservas, pois os valores 

podem diferir em até 500% (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). 
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Definido o método analítico, ainda influenciam diretamente nos resultados 

obtidos: o procedimento utilizado na preparação das amostras e a forma de 

calibração dos instrumentos analíticos. No procedimento de preparação das 

amostras, a etapa de tratamento com sílica ou florisil, utilizada para remoção de 

compostos polares, não é adotada universalmente pelos laboratórios e, na maioria 

dos casos, é essencial para a análise de amostras ambientais. Com relação à forma 

de calibração, não há norma brasileira que determine como realizá-la. Então, cada 

laboratório tem a prerrogativa de utilizar o padrão de sua preferência, que pode ser 

uma mistura de n-alcanos, um óleo de referência ou ainda uma mistura de óleos 

e/ou derivados de referência.  

 

No entanto, a concentração de THP é amplamente utilizada como indicativa 

de contaminação por petróleo e como balizador das ações de remediação (SAUER; 

BOEHM, 1991; NRC, 1985; WANG; FINGAS; PAGE, 1999; REEDMAN et al., 2002; 

NETHERLANDS, 2012).   

 

Quando o resultado quantitativo atribuído ao THP em amostras ambientais é 

avaliado juntamente com a descrição detalhada do método analítico adotado e com 

os cromatogramas, a análise de THP fornece informações gerais para mapear a 

extensão regional, vertical e temporal da contaminação, diferenciar a contaminação 

por petróleo do background natural e para avaliar a efetividade da biodegradação.  
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2.1.2 Propriedades físico-químicas 

 

As propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos são importantes, pois 

determinam a sua distribuição e comportamento dentro dos diferentes 

compartimentos ambientais: ar, água, solo e sedimento. Consequentemente, 

auxiliam na priorização dos compartimentos a serem estudados e proporcionam o 

entendimento dos processos de transformação e de transporte desses compostos 

no ambiente.  

 

Algumas propriedades físico-químicas de alguns hidrocarbonetos estão 

apresentadas nas Tabelas 2.1 e 2.2. Quando puros e na temperatura ambiente, 

esses compostos são encontrados desde a forma gasosa até a sólida, apresentando 

pontos de ebulição e fusão bastante diversos. Em geral, no petróleo, constituem 

uma mistura predominantemente líquida.  

 

A solubilidade dos hidrocarbonetos em água é baixa e diminui várias ordens 

de grandeza com o aumento da massa molar (Tabelas 2.1 e 2.2). A temperatura e a 

salinidade também são fatores que influenciam a solubilidade. Para a maioria dos 

compostos, enquanto o aumento de temperatura resulta em aumento de 

solubilidade, a salinidade atua de maneira inversamente proporcional. Sob influência 

da mudança de temperatura, a solubilidade em água doce do octano aumenta de 

0,14 mg/L a 0ºC para 0,71 mg/L a 25ºC (MACKEY et al., 2006) e do fenantreno 

aumenta de 0,423 mg/L a 8,5ºC para 1,277 mg/L a 29,9ºC (NEFF, 2002). Por outro 

lado, a solubilidade do octadecano diminui de 2,1 x 10–3 para 8,0 x 10-4 (MACKEY et 

al., 2006) e a do naftaleno diminui de 31 mg/L para 22 mg/L (NEFF, 2002) quando 

em água doce e água do mar, respectivamente. 

 

A maioria dos HPA e dos biomarcadores apresenta volatilidade 

relativamente baixa face à baixa pressão de vapor, exceto os compostos de menor 

massa molar, como o naftaleno e os sesquiterpanos (MACKEY et al., 2006; 

PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). A capacidade de evaporação dos n-

alcanos e isoprenoides acíclicos pode ser estimada através da constante de Henry 

que, de certa forma, está relacionada à combinação da solubilidade e pressão de 

vapor de cada composto. Para os n-alcanos, há compostos que rapidamente 
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evaporam no ambiente (e.g. n-C5), enquanto outros tendem a permanecer na 

complexa mistura que é o petróleo (e.g. n-C40). 

 

Em função de sua solubilidade limitada na água e de sua natureza 

hidrofóbica, evidenciadas pelos coeficientes de partição octanol-água (Kow) e 

carbono orgânico-água (Koc), a concentração dos hidrocarbonetos dissolvidos na 

água é muito baixa. Devido à elevada afinidade dos compostos orgânicos não 

polares por fases orgânicas sólidas ou líquidas, esses tendem a deixar a fase 

aquosa e adsorver em qualquer fase orgânica disponível, como tecidos de 

organismos aquáticos, matéria orgânica presente nos sedimentos, em partículas 

orgânicas e coloides (CHIOU, 2002; KARICKHOFF et al., 1979; KNEZOVICH et al., 

1987). Portanto, o sedimento torna-se um compartimento natural de deposição e 

acúmulo dos hidrocarbonetos (SILVA, 2005).  
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Tabela 2.1 - Propriedades físico -químicas de n -alcanos (adaptado de Mackay et al ., 2006). 

a MM: Massa Molar; b PF: Ponto de fusão; c PE: Ponto de ebulição; d Solubilidade em água: quantidade máxima (em massa) de uma substância que se dissolve na água; 
e Pressão de vapor: pressão de saturação (em equilíbrio) de uma substância líquida ou sólida a uma dada temperatura; f Constante de Henry: razão entre a pressão parcial 
de uma substância no ar e sua solubilidade em água (25°C) no equilíbrio; g Kow: coeficiente de partição n-octanol/água definido como a razão entre as concentrações de 
equilíbrio de uma substância nas 2 fases (n-octanol e água); h Koc: coeficiente de partição carbono orgânico/água definido como a razão entre a quantidade adsorvida de um 
composto por unidade de massa de carbono orgânico do solo ou sedimento e a concentração deste mesmo composto em solução aquosa em equilíbrio. 
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Tabela 2.2 - Propriedades físico -químicas dos 16 HPA prioritários da USEPA (adaptado de Mackay et al., 2006).  

 

a MM: Massa Molar; b PF: Ponto de fusão; c PE: Ponto de ebulição; d Solubilidade em água: quantidade máxima (em massa) de uma substância que se dissolve na água; 
e Pressão de vapor: pressão de saturação (em equilíbrio) de uma substância líquida ou sólida a uma dada temperatura; f Constante de Henry: razão entre a pressão parcial 
de uma substância no ar e sua solubilidade em água (25°C) no equilíbrio; g Kow: coeficiente de partição n-octanol/água definido como a razão entre as concentrações de 
equilíbrio de uma substância nas 2 fases (n-octanol e água); h Koc: coeficiente de partição carbono orgânico/água definido como a razão entre a quantidade adsorvida de um 
composto por unidade de massa de carbono orgânico do solo ou sedimento e a concentração deste mesmo composto em solução aquosa em equilíbrio. 
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2.1.3 Fontes  

 

Os hidrocarbonetos presentes no ambiente são resultantes de uma mistura 

de compostos provenientes de diversas fontes, que podem ser de origem natural ou 

antropogênica.  

 

2.1.3.1 Fontes antropogênicas 

 

As principais formas de aporte antropogênico são (UNEP/IOC/IAEA, 1992): 

• Efluentes domésticos e industriais; 

• Hidrocarbonetos, especialmente HPA, originados na combustão 

parcial de combustíveis como gás, carvão mineral, petróleo e madeira 

para transporte, aquecimento e geração de energia; 

• Exploração e produção de petróleo; 

• Transporte de petróleo em operações com navios, carga e descarga 

em terminais petrolíferos; 

• Vazamentos acidentais de petróleo. 

 

Dentre os HPA provenientes de processos de combustão, ou de origem 

pirolítica , predominam os compostos parentais não substituídos, sendo que aqueles 

de 3, 4 e 5 anéis aromáticos apresentam maiores concentrações (NRC, 1985; PAGE 

et al., 1995; YUNKER et al., 2002; BOEHM, 2005). 

 

As fontes antropogênicas de hidrocarbonetos de origem petrogênica  estão 

relacionadas à taxa e escala espacial, em que o petróleo tem sido usado como fonte 

de energia e matéria-prima para a indústria química. Os hidrocarbonetos são os 

compostos mais abundantes no petróleo, correspondendo a entre 50 e 98% de sua 

composição (NRC, 1985). Segundo Tissot e Welte (1984), na maior parte dos 

petróleos, à exceção dos óleos degradados pesados, predominam os 

hidrocarbonetos saturados, i.e. n-alcanos, iso-alcanos e cicloalcanos. Os aromáticos 

incluem os puramente aromáticos (e.g. HPA), os nafteno aromáticos, com anéis 

aromáticos e saturados, e derivados do benzotiofeno. Dentre os HPA de origem 

petrogênica predominam os grupos alquilados de 2 e 3 carbonos (C2-/C3-HPA), em 

detrimento dos compostos parentais (NRC, 1985; PAGE et al., 1995; YUNKER et al., 
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2002; BOEHM, 2005). Este padrão de distribuição dos HPA é conhecido como perfil 

na forma de sino ou uma aproximação da distribuição gaussiana (Figura 2.11 a). 

 

A Figura 2.11 mostra o padrão de distribuição dos HPA para as fontes: (a) 

petrogênica e (b) pirolítica.  

 

 

 
Figura 2.11 -  Padrão de distribuição dos HPA para as fontes: (a) petrogênica e (b) pirolítica 
(adaptado de BOEHM, 2005). 16 HPA prioritários da USEPA em azul escuro.  
 

2.1.3.2 Fontes naturais  

As principais formas de aporte natural são (UNEP/IOC/IAEA, 1992): 

• Infiltrações (exsudações) naturais de petróleo através de fendas nos 

fundos oceânicos; 

• Biossíntese de alguns hidrocarbonetos por organismos (vegetais e 

animais) marinhos ou terrestres; 

• Transformações diagenéticas de produtos biossintéticos, em 

sedimentos ou na coluna d’água; 

HPA 4-6 anéis 

HPA 4-6 anéis 

HPA 4-6 anéis 
a 

b 
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• HPA originados pela combustão natural incompleta em queimadas de 

florestas e campos, posteriormente transportados para o ambiente 

marinho via processos eólicos ou fluviais; 

• Erosão de sedimentos continentais. 

 

Essas contribuições de aportes naturais constituem o background natural (ou 

contaminação de fundo) dos hidrocarbonetos no ambiente. 

 

Segundo o NRC (1985), os hidrocarbonetos biogênicos de origem recente 

mostram uma grande predominância de n-alcanos ímpares. As contribuições de 

plantas terrestres são caracterizadas por n-alcanos ímpares na faixa de n-C23 a n-

C33, enquanto as contribuições biogênicas marinhas são frequentemente marcadas 

pela presença dos n-alcanos ímpares n-C15, n-C17 e n-C19. As possíveis exceções 

são os n-alcanos na faixa de n-C22 a n-C30 presentes em baixas concentrações no 

fitoplâncton e bactérias. Geralmente existe a predominância de um único 

isoprenoide, o pristano. A razão pristano sobre fitano é sempre muito maior que a 

unidade em fontes biogênicas. Outros compostos de origem biogênica incluem 

olefinas alifáticas, cicloalcenos e poliolefinas. Aromáticos não ocorrem 

frequentemente ou em concentrações elevadas. 

 

Os hidrocarbonetos de origem diagenética incluem hidrocarbonetos 

alifáticos, cicloalcanos, esterenos, HPA e triterpanospentacíclicos (NRC, 1985). 

Dentre os mais significativos produtos diagenéticos estão os HPA, incluindo alguns 

compostos que também são encontrados no petróleo e outras fontes de 

hidrocarbonetos, como o perileno e o reteno (BOEHM, 2005). O 

triterpanopentacíclico 17β,21β(H)-hop-22(29)-eno (diplopteno) é um biomarcador 

derivado da ação de bactérias formado no solo (WANG; STOUT, 2007). 

 

O padrão de distribuição dos HPA com origem na combustão de florestas é 

similar ao padrão dos HPA de fonte pirolítica antropogênica (Figura 2.11.b) 

(BOEHM, 2005). 
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2.1.4 Comportamento no ambiente 

 

Apesar da contribuição significativa das diversas fontes antropogênicas e 

dos hidrocarbonetos de ocorrência natural (FINGAS, 2001), são os vazamentos 

acidentais de óleo e descartes operacionais intencionais que tendem a gerar 

maiores preocupações ambientais e sociais. As liberações agudas de óleo podem 

envolver elevados custos de resposta e limpeza e prejudicar recursos marinhos e 

terrestres.  

 

Quando liberado no ambiente, o petróleo é imediatamente submetido aos 

efeitos conjuntos de processos naturais físicos, químicos e biológicos múltiplos, 

responsáveis pelo denominado intemperismo do óleo (WANG; STOUT, 2007). O 

intemperismo é responsável pela alteração da composição e, consequentemente, 

das propriedades do óleo. 

 

Os mais importantes processos de intemperismo, que ocorrem após a 

liberação do óleo em corpos de água doce ou marinha, incluem espalhamento, 

evaporação, solubilização e dispersão na coluna d’água, formação de emulsão 

água-óleo, foto-oxidação, degradação microbiana (ou biodegradação), deposição na 

costa e sedimentação (WANG; STOUT, 2007). Esses processos podem ocorrer de 

forma combinada, dependendo tanto das propriedades físico-químicas do óleo 

quanto das condições ambientais (DALING; STRØM, 1999; WANG; STOUT, 2007). 

A Figura 2.12 ilustra o tempo de atuação/permanência relativa dos processos de 

intemperismo em função da escala de tempo. 
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Figura 2.12 -  Escalas de tempo dos processos de intemperismo, após a liberação do óleo em corpos 
de água doce ou marinha. 
Fonte: Adaptado de CEN, 2012. 
 

Em conjunção com a dispersão e o espalhamento (dependentes em grande 

parte das condições físicas do meio aquoso (geometria, hidrodinâmica, meteorologia 

etc.), a evaporação e a dissolução/solubilização são os principais processos que 

ocorrem nas primeiras horas ou dias após um derramamento de óleo. Embora as 

condições específicas do ambiente (e.g. espessura da mancha de óleo, velocidade 

do vento, temperatura do ar/água ambiente) afetem a taxa de evaporação, é a 

pressão de vapor dos constituintes individuais do óleo que governa a tendência de 

evaporação (WANG; STOUT, 2007). Os compostos no petróleo que entram em 

ebulição em temperaturas abaixo de aproximadamente 270ºC, ou apresentam 

pressão de vapor maior que 0,1 mmHg, tendem a evaporar rapidamente da 

superfície do óleo (FINGAS, 1995; STIVER; MACKAY, 1984). Incluídos nessa 

categoria estão os alcanos desde o metano até o pentadecano e os compostos 

aromáticos de um e dois anéis, desde o benzeno até os alquilnaftalenos (WANG; 

STOUT, 2007). A perda de volume de óleo por evaporação pode variar entre 10% e 

80% (MACKAY; MCAULIFFE, 1988), dependendo em especial da pressão de vapor 

do óleo, da área e espessura da mancha, da velocidade do vento e da temperatura 

ambiente (FINGAS, 1995). 

A Figura 2.13 ilustra o efeito da evaporação nos cromatogramas de um 

petróleo de grau API 34 derramado após o furacão Katrina em 2005 (WANG; 

STOUT, 2007). O cromatograma do petróleo residual do tanque de estocagem duas 
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semanas após o acidente mostra uma perda suave dos hidrocarbonetos com pontos 

de ebulição inferiores ao n-C14 (Figura 2.13a). Em outra amostra coletada na 

superfície do solo (Figura 2.13b), houve perda por evaporação dos compostos 

menores que n-C19. Na última amostra (Figura 2.13c), a perda evaporativa removeu 

praticamente por completo todos os compostos menores que n-C20.  

 

 

 
Figura 2.13 -  Efeito da evaporação em petróleo de grau API 34 derramado após o furacão Katrina em 
cromatogramas obtidos por CG/DIC: (a) evaporação suave, (b) evaporação moderada, (c) 
evaporação severa. Os números referem-se ao número de carbonos na estrutura do n-alcano. 
Fonte: Adaptado de WANG; STOUT, 2007. 
 

Embora ocorra simultaneamente à evaporação, os efeitos da dissolução são 

menos óbvios e difíceis de distinguir da evaporação. Em geral, os constituintes mais 

voláteis dos óleos são também aqueles com maior solubilidade. Harrison e 

colaboradores (1975) realizaram experimento com os compostos isopropilbenzeno e 

n-nonano, que apresentam pressões de vapor similares e diferentes solubilidades (a 

solubilidade do n-nonano é aproximadamente a metade). A taxa de dissolução para 

n-nonano foi desprezível, enquanto para o isopropilbenzeno pode ser apenas 1% da 

taxa de evaporação. Comparativamente à evaporação, a dissolução é um processo 

a 

b 

c 
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insignificante, responsável por entre 1% e 3% de redução de massa (MACKAY; 

MCAULIFFE, 1988). 

 

A taxa de perda de massa devida à biodegradação é mais lenta que na 

evaporação e dissolução (WANG; STOUT, 2007). Os n-Alcanos entre n-C10 e n-C22 

são biodegradados mais rapidamente, seguidos por isoalcanos e n-alcanos de maior 

massa molar, monoaromáticos, HPA, e finalmente, cicloalcanos com múltiplos anéis 

condensados (e.g. hopanos), resinas e asfaltenos.  

 

Os cromatogramas totais de íons de amostras do monitoramento conduzido 

após o vazamento do petroleiro Prestige em 2002 demonstram os efeitos da 

biodegradação (BERNABEU et al., 2013). A característica mais evidente é a quase 

completa ausência de n-alcanos (Figura 2.14). A degradação seguiu o padrão típico 

para ambientes marinhos, com uma taxa decrescente com o aumento do número de 

carbonos (SETTI et al., 1993). Esses resultados são comparáveis aos obtidos por 

Díez e colaboradores (2005) através da biodegradação do óleo combustível do 

Prestige em condições simuladas em laboratório (Figura 2.14). 

 

Os biomarcadores saturados e aromáticos são biodegradados somente após 

o consumo dos n-alcanos, alcanos ramificados mais simples e alguns dos 

aromáticos alquilados. Estes biomarcadores também são consumidos em uma 

ordem preferencial: os esteranos regulares e os HPA alquilados são os mais 

susceptíveis à biodegradação, seguidos pelos hopanos, esteroides aromáticos, 

diasteranos e terpanos tricíclicos (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007).  
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Figura 2.14  - Efeito biodegradação em óleo combustível derramado após acidente com petroleiro Prestige em cromatogramas totais de íons obtidos 
por CG/EM. Resultados de campo: (a) óleo combustível original; (b) e (c) amostras de campo coletadas em 2011 (adaptado de BERNABEU et al., 
2013). Resultados de laboratório: (d) fração saturada do óleo combustível original; e (e) fração saturada do óleo após 20 dias de incubação 
(adaptado de DÍEZ et al., 2005). X representa os isoprenoides acíclicos. Pr (pristano) e Fi (fitano). 
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A Figura 2.15 resume as informações gerais sobre a susceptibilidade à 

biodegradação. A biodegradação é um processo quasi sequencial, pois alguns dos 

compostos mais lábeis em classes de compostos mais resistentes podem ser 

atacados antes da degradação completa das classes de compostos menos 

resistentes. 

 

Figura 2.15 -  Extensão da biodegradação para óleos maduros ranqueada com base nas diferentes 
resistências das classes de compostos a ataques microbianos.  
Fonte: Adaptado de WANG; STOUT, 2007.  
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Inicialmente, o efeito da degradação microbiana pode ser quantificado pela 

perda relativa de n-C17 e n-C18 em comparação aos menos biodegradáveis 

pristano e fitano (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). No entanto, em 

amostras que sofreram intemperismo mais intenso, pristano e fitano podem ser 

completamente degradados. Nesses casos, o hopano pode ser utilizado como 

marcador interno para estimar o grau de biodegradação (WANG et al., 2001; 

PRINCE et al.,1994). 

 

Embora relativamente resistentes nem todos os HPA ou biomarcadores de 

petróleo são recalcitrantes. Os HPA parentais são degradados preferencialmente 

aos seus homólogos alquilados (C0>C1>C2>C3>C4); a taxa de biodegradação 

diminui com o aumento do grau de alquilação (WANG et al., 1998). A Figura 2.16 

ilustra estas mudanças na distribuição em cada série de HPA (PAGE et al.,1995).  

 

  

  
Figura 2.16 -  Mudanças na distribuição das séries de HPA em amostras do acidente do navio Exxon 
Valdez (1989) em função do intemperismo: (a) amostra do petróleo derramado 1989, e amostras de 
sedimento da linha de costa (b) 1989, (c) 1990 e (d) 1991. 
Fonte: Adaptado de PAGE et al.,1995.  

a b 

c d 
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Os biomarcadores de petróleo, como os esteranos e terpanos são 

considerados extremamente resistentes à biodegradação (PETERS; WALTERS; 

MOLDOWAN, 2007), sendo degradados somente em condições extremas e em 

amostras submetidas ao intemperismo por décadas (WANG et al., 2001; BOST et 

al., 2001).  

 

O mecanismo de biodegradação dos hopanos permanece não totalmente 

esclarecido (WANG; STOUT, 2007). Alguns óleos severamente biodegradados 

(ainda dentro do reservatório) contém 25-norhopanos, sendo os hopanos 

aparentemente removidos antes dos esteranos, enquanto em outros óleos também 

severamente biodegradados que não contém 25-norhopanos, os esteranos são 

aparentemente removidos antes dos hopanos (Figura 2.17). 

 

Bost e colaboradores (2001) observaram a degradação microbiana de dois 

óleos Venezuelanos enriquecidos com 25-norhopanos após cinco semanas de 

incubação aeróbica, utilizando-se cultura microbiana em laboratório. Os resultados 

revelaram a degradação dos compostos C28 terpano tricíclico, C29-C34 

17α(H),21β(H)-hopanos, e C29 17α(H),21β(H)-25-norhopano. Os compostos C35 

17α(H),21β(H)-hopano, 18α(H)-oleanano, esteranos e diasteranos foram 

conservados. Além disso, não houve formação de 25-norhopanos. Houve 

degradação preferencial dos isômeros 22R em relação aos 22S tanto nos hopanos 

quanto nos 25-norhopanos, sugerindo que as bactérias podem remover esses 

compostos em ambientes aeróbios. 

 

No caso do acidente com o petroleiro Metula (1974), quando as mudanças 

na composição do óleo foram avaliadas após 24 anos de intemperismo, observou-se 

algum grau de biodegradação até mesmo nos biomarcadores mais refratários 

(WANG et al., 2001). Nesse estudo, os n-alcanos entre C8 e C41 foram 

completamente perdidos e houve depleção de mais de 98% dos HPA, inclusive os 

homólogos alquilados.  Os biomarcadores foram degradados na seguinte ordem de 

importância: diasteranos > C27 esteranos > terpanos tricíclicos > terpanos 

pentacíclicos > norhopanos (C29Ts) ~ C29 αββ esteranos (WANG et al., 2001; 

WANG; STOUT, 2007). 
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Em resumo, o grau de susceptibilidade à biodegradação dos biomarcadores 

não é somente dependente da massa molar e tamanho dos compostos, mas 

também está fortemente correlacionado à estereoisomeria (Figura 2.17). 

 

Figura 2.17 -  Biodegradação diferenciada dentro das classes de compostos. 
Fonte: Adaptado de WANG; STOUT, 2007. 
 

A foto-oxidação é o efeito da ação da luz solar (radiação ultravioleta) em um 

óleo derramado. Esse processo é importante apenas nas manchas de óleo expostas 

na superfície e é diminuído durante a noite e em dias nublados (MACKAY; 

MCAULIFFE, 1988). Os HPA, especialmente os C1- e C2-pirenos (m/z 216 e 230), 

são facilmente modificados pela foto-oxidação. O efeito é maior na camada superior 

do filme de óleo e é influenciado pela espessura dessa camada. Em muitas 

amostras de vazamentos, o grau de redução dos compostos é, em ordem 

decrescente, 1-, 4- e 2-metilpireno, sendo o isômero com a metila na posição 2 o 

mais resistente à foto-oxidação. Em longos períodos de exposição à luz solar, outros 

HPA podem ser reduzidos (CEN, 2012).  

 

Classe Susceptibilidade à Biodegradação

A
lta n-Alcanos C3 ≈ C8-C12 > C6-C8 ≈ C12-15 > C6- ≈ C15+

Alcanos ramificados
Monometil > polimetil > altamente ramificados
(e.g., pristano >> 2,3,4-trimetilpentano)

Isoprenóides Acíclicos

Baixo peso molecular (e.g., C10) > alto peso molecular

(e.g., C20). Isoprenóides acíclicos degradados antes de 

grandes alterações de biomarcadores policíclicos.

Benzenos alquilados e HPA
1-anel > 2-anéis > 3 anéis > 4 anéis. Metil e dimetil > 
trimetil ou espécies com alto grau de alquilação

Alquilbifenilas e 
Alquildifenilmetanos

Alquilação em C-4 > C-2 ou C-3

Hopanos
(25-norhopanos presentes)

17α-hopanos: C27-C32 > C33 > C34 > C35 , C31-35 22R > 22S 

Esteranos
(25-norhopanos presentes)

ααα 20R e αββ 20R > ααα 20S e αββ 20S

C27 Colestano > C28 > C29 > C30 Alquilcolestanos

Esteranos
(25-norhopanos ausentes)

ααα 20R (C27-29) > ααα 20S (C27) > ααα 20S (C28)

ααα 20S (C29) ≥ αββ (20S+20R) (C27-29)

Hopanos
(25-norhopanos ausentes)

17α-hopanos: C35 > C34 > C33 > C32 > C31 > C30 > C29 > C27

e 22R > 22S.

Diasteranos C27 > C28 > C29

Triterpanos não-hopanóides
Gamacerano e oleanano são mais resistentes à
biodegradação que 17α-hopanos

Esteróides aromáticos
C20-C21 TA > C27-C29 20R MA ≈ C26-C28 20R TA > C21, C22

MA. TA = triaromático   MA = monoaromático

B
ai

xa Porfirinas Não há evidência de biodegradação significante de porfirinas
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Dentre os biomarcadores, os esteranos triaromáticos podem ser afetados 

pela foto-oxidação. No estudo de Radović e colaboradores (2013), foi observada 

foto-oxidação pronunciada dos esteranos triaromáticos presentes no petróleo do 

campo de Macondo (vazado durante o acidente da plataforma Deepwater Horizon 

em 2010), tanto em experimentos de laboratório quanto em amostras de campo. 

Nesse trabalho, os compostos mais afetados foram o C21-esterano triaromático 

(C21TA), o C26, 20S-esterano triaromático (SC26TA) e o C27, 20R-esterano 

triaromático (RC27TA). Possivelmente a foto-sensibilidade pronunciada dos 

esteranos triaromáticos está relacionada ao seu esqueleto aromático (fenantreno na 

estrutura principal). 

 

2.1.5 Decaimento 

 

Conforme descrito anteriormente, na natureza, os contaminantes decrescem 

através de diversos processos. Na modelagem do processo de decaimento dos 

contaminantes geralmente assume-se cinética de primeira ordem (Equações 2.1 e 

2.2) (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1987, p. 329). 

 

kCrc −=  Equação 2.1 

kt
t eCC −= 0  Equação 2.2 

Onde  rc = taxa de decaimento de primeira ordem (mg kg-1 mês-1) 

k = coeficiente de decaimento de primeira ordem (mês-1); 

C = concentração (mg kg-1); 

Ct = concentração no tempo t (mgkg-1); 

C0 = concentração no tempo t=0 (mgkg-1); 

t = tempo (mês). 

 

A determinação do coeficiente de decaimento de primeira ordem é baseada 

em estudos de campo, uma vez que as várias variáveis podem afetá-lo são 

impossíveis de enumerar ou controlar (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1987, p. 

329). Nas melhores estimativas, os valores de k medidos no campo são parâmetros 

que consideram processos de degradação combinados e não devem ser aplicados a 

outros sistemas sem que sejam realizadas verificações de campo. 
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Especificamente para os hidrocarbonetos, as informações quantitativas 

sobre as taxas de remoção em ambientes naturais são limitadas. O decaimento de 

resíduos de óleo em ambientes naturais tem sido modelado como diminuição 

exponencial caracterizada por taxas de decaimento de primeira ordem (GROSSI et 

al., 2002; COLOMBO et al., 2005; FARIAS et al., 2008). 

 

2.1.6 Critérios de Qualidade Ambiental (CQA) 

 

Há diversos critérios de qualidade ambiental para os hidrocarbonetos. 

Enquanto os padrões de qualidade ambiental  estabelecem valores limites 

adotados como requisito normativo de um parâmetro de qualidade em um 

determinado compartimento (solo, sedimento, águas ou atmosfera), os valores 

orientadores  são concentrações de substâncias químicas que fornecem apenas 

orientação sobre a qualidade e as alterações em um determinado compartimento.  

 

Dentre os valores orientadores , destacam-se ainda: o valor de referência 

de qualidade  (VR), concentração de determinada substância que define a qualidade 

natural do compartimento; o valor de prevenção  (VP), concentração limite de 

determinada substância no compartimento, tal que ele seja capaz de sustentar as 

suas funções principais; e o valor de investigação  (VI), concentração de 

determinada substância no compartimento, acima da qual existem riscos potenciais, 

diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando-se um cenário de exposição 

padronizado. 

 

Em função de seu potencial carcinogênico e mutagênico, os compostos 

aromáticos são a classe de contaminantes orgânicos prioritários a serem avaliados 

nos diversos compartimentos, por isso, vários países estabeleceram critérios de 

qualidade ambiental para esses compostos. 

 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da 

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 2005), define os 

padrões de qualidade ambiental de alguns hidrocarbonetos em águas doces, salinas 

e salobras de acordo com sua classificação de padrões de qualidade da água, que 
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varia conforme seus usos preponderantes. A Tabela 2.3 mostra os padrões de 

qualidade ambiental para os HPA em águas doces. Observa-se que as 

concentrações máximas dos HPA individuais são bastante restritivas (0,018 µg L-1) 

em locais onde houver cultivo de organismos para consumo humano. 

 

Para os compartimentos solo e água subterrânea, o CONAMA, através da 

Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009 (CONAMA, 2009), dispôs 

sobre critérios e valores orientadores quanto à presença de substâncias químicas e 

estabeleceu diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por 

essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Nessa Resolução foram 

estabelecidos valores orientadores de diversos compostos para solos e águas 

subterrâneas como referência para prevenção e investigação. Os valores para os 

HPA encontram-se na Tabela 2.4. 

 

Há lacunas de critérios de qualidade ambiental no Brasil. Na ausência 

desses, destacam-se valores orientadores de instituições internacionais: a National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nos EUA, o Canadian Council of 

Ministers of the Environment (CCME) no Canadá e o Ministério da Infraestrutura e do 

Meio Ambiente na Holanda (Tabelas 2.5, 2.6 e 2.7). A NOAA (2008) utiliza fontes de 

pesquisas de diversos países para consolidar os valores orientadores, por isso, o 

seu guia inclui alguns valores canadenses e holandeses. Na maioria dos casos, os 

dados da NOAA e do CCME são baseados em efeitos (respostas) observados em 

um ou vários ensaios ecotoxicológicos. No caso da Holanda, os valores de 

concentração foram estabelecidos considerando-se riscos à saúde humana e ao 

ambiente. 

 

Dentre os indicadores propostos pela NOAA (2008) para sedimentos de 

água doce, sobressaem os valores relacionados ao total de HPA (Tabela 2.5): o 

TEL, threshold effect level, concentração abaixo da qual espera-se que efeitos 

adversos raramente ocorram (264,1 µg kg-1) e o UET, upper effects threshold, 

concentração acima da qual se espera que sempre ocorra impacto biológico adverso 

(12000 µg kg-1). Observa-se que o TEL para cada HPA individual encontra-se na 

faixa de 10 a 44,27 µg kg-1, enquanto o UET varia entre 100 a 13400 µg kg-1. Os 

valores de PEL, probable effect level, concentração acima da qual é provável que 
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ocorram efeitos adversos, são baseados nos números canadenses. Para águas 

superficiais (doce), os valores de LOEL, lowest observable effect level, menor 

concentração onde pode ser observado efeito adverso em um dado organismo, para 

toxicidade aguda e crônica variam em ordens de grandeza, entre centésimos a 

milhares de µg L-1, evidenciando a diferença entre as respostas tóxicas para cada 

composto nesse compartimento. 

 

O CCME estabelece, para sedimentos de água doce, valores de 

concentração de HPA individuais entre 128 µg kg-1 e 2355µg kg-1 como PEL (Tabela 

2.6). O ISQG (interim sediment quality guideline), concentração abaixo da qual 

espera-se que efeitos adversos ocorram apenas raramente (conceito análogo ao do 

TEL), apresenta valores entre 5,87 µg kg-1 e 111 µg kg-1, similares aos valores de 

TEL americanos.  

 

O Ministério da Infraestrutura e do Meio Ambiente da Holanda 

(NETHERLANDS, 2012) destaca-se por apresentar valores de intervenção em solo 

(contendo 10% de matéria orgânica e 25% de argila) e água subterrânea para áreas 

contaminadas por óleo mineral (THP), além dos valores para HPA individuais em 

água subterrânea. Os valores de concentração de THP propostos pela Holanda 

(Tabela 2.7, solo: 5000 mg kg-1 e água subterrânea: 600 µg L-1) têm sido 

frequentemente utilizados como balizadores de contaminação por óleo 

(PETROBRAS/CENPES/REPAR, 2001; UFRGS, 2003a, 2003b, 2003c, 2004; 

HYDROGÉO PLUS INC., 2009, 2010). 
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Tabela 2.3 -  Padrões de qualidade ambiental para hidrocarbonetos  nas águas 
superficiais (água doce) no Brasil (Resolução CONAM A nº 357 de 2005, arts. 
14º, 15º e 16º). 

Composto 

Água doce 
(µg L-1) 

Classes 1 e 2 Classe 1 * Classe 3 

benzo(a)antraceno 0,05 0,018 - 

benzo(a)pireno 0,05 0,018 0,7 

benzo(b)fluoranteno 0,05 0,018 - 

benzo(k)fluoranteno 0,05 0,018 - 

criseno 0,05 0,018 - 

dibenzo(a,h)antraceno 0,05 0,018 - 

indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 0,018 - 

* padrão para corpos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo intensivo 

 

Tabela 2.4 - Valores orientadores para hidrocarbone tos em solo e água 
subterrânea no Brasil (CONAMA 420, dezembro de 2009 , anexo II). 

Composto 

Solo 
(mg kg-1 de peso seco) 

Água subterrânea 
(µg L-1) 

Valor de 
prevenção 

Valor de 
investigação 

(área industrial) 

Valor de 
investigação 

antraceno 0,039 - - 
benzo(a)antraceno 0,025 65 1,75 

benzo(a)pireno 0,052 3,5 0,7* 
benzo(ghi)perileno 0,57 - - 

benzo(k)fluoranteno 0,38 - - 
criseno 8,1 - - 

dibenzo(a,h)antraceno 0,08 1,3 0,18 
fenantreno 3,3 95 140 

indeno(1,2,3-cd)pireno 0,031 130 0,17 
naftaleno 0,12 90 140 

VP: baseado em ensaios de fitotoxicidade ou em avaliação de risco ecológico; VI: baseado em avaliação de risco 
à saúde humana, em função de cenários de exposição padronizados para área industrial; *padrão de 
potabilidade definido na Portaria nº518/2004 do Ministério da Saúde. 
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Tabela 2.5 -  Valores orientadores para hidrocarbonetos em sedime ntos (água 
doce) e em água superficial (doce) nos EUA (NOAA, 2 008). 

Composto 

Sedimento de água doce 
(µg kg-1) 

Água superficial 
(doce) (µg L-1) 

Nível limite 
de efeito 

Nível de 
efeito 

provável 

Limite 
superior 
de efeito 

Toxicidade 
(LOEL) 

(TEL)1 (PEL) (UET)2 Aguda Crônica3 

acenafteno - 88,9 290 1700 5,8 

acenaftileno - 128 160 - 4840 

antraceno 10 245 260 13 0,012 

benzo(a)antraceno 15,72 385 500 0,49 0,027 

benzo(a)pireno 32,4 782 700 0,24 0,014 

benzo(b)fluoranteno - - - - 9,07 

benzo(ghi)perileno - - 300 - 7,64 

benzo(k)fluoranteno 27,2 - 13400 - - 

criseno 26,83 862 800 - - 

dibenzo(a,h)antraceno 10 135 100 - - 

fenantreno 18,73 515 800 30 3,6 

fluoranteno 31,46 2355 1500 3980 0,04 

fluoreno 10 144 300 70 3,9 

indeno(1,2,3-c,d)pireno 17,32 - 330 - 4,31 

naftaleno 14,65 391 600 190 1,1 

pireno 44,27 875 1000 - 0,025 

HPA Total 264,1 - 12000   

TEL: concentração abaixo da qual espera-se que efeitos adversos ocorram apenas raramente 
PEL: concentração acima da qual espera-se que efeitos adversos ocorram frequentemente  
UET: concentração acima da qual espera-se que sempre ocorra impacto biológico adverso  
LOEL: menor concentração onde pode ser observado efeito adverso em um dado organismo  
1: bioensaio com a espécie Hyalellaazteca 
2: TOC=1% 
3: menor valor disponível na tabela da NOAA  
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Tabela 2.6 -  Valores orientadores para hidrocarbonetos em sedime ntos (água 
doce) e em água superficial (doce) no Canadá (CCME,  Canadian Environmental 
Quality Guidelines). 

Composto 

Sedimento* de água doce 
(µg kg-1) 

Água superficial 
(doce) (µg L-1) 

ISQG 
Nível de 

efeito provável 
(PEL) 

Vida aquática 

acenafteno 6,71 88,9 5,8 
acenaftileno 5,87 128 - 
antraceno 46,9 245 0,012 

benzo(a)antraceno 31,7 385 0,018 
benzo(a)pireno 31,9 782 0,015 

criseno 57,1 862 - 
dibenzo(a,h)antraceno 6,22 135 - 

fenantreno 41,9 515 0,4 
fluoranteno 111 2355 0,04 

fluoreno 21,2 144 3 
naftaleno 34,6 391 1,1 

pireno 53,0 875 0,025 

PEL: concentração acima da qual espera-se que efeitos adversos ocorram frequentemente 
ISQG (interim sediment quality guideline): concentração abaixo da qual espera-se que efeitos adversos ocorram 
apenas raramente. Semelhante ao TEL. 
* camada de sedimentos superficiais (primeiros 5 cm). 
 

Tabela 2.7 - Valores orientadores para hidrocarbone tos em solo e água 
subterrânea na Holanda (NETHERLANDS, 2012). 

Composto 
Valor de intervenção1 

Solo2 

(mg kg-1 peso seco) 
Água subterrânea 

(µg L-1) 

antraceno - 5 
benzo(a)antraceno - 0,5 
benzo(a)pireno - 0,05 
benzo(ghi)perileno - 0,05 
benzo(k)fluoranteno - 0,05 
criseno - 0,2 
fenantreno - 5 
fluoranteno  1 
indeno(1,2,3-cd)pireno - 0,05 
naftaleno - 70 
Somatório 10 HPA3 40 - 
THP 5000 600 

1: Valor de concentração acima do qual existem riscos à saúde humana e ao ambiente. Se a concentração 
média de um volume de 25 m3 de solo ou 100 m3 de água subterrânea exceder o valor de intervenção, a 
contaminação é considerada severa. 
2: Valores para solo padrão contendo 10% de matéria orgânica e 25% de argila. 
3: HPA incluídos no Somatório 10 HPA: naftaleno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, criseno, 
benzo(a)antraceno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(123-cd)pireno e benzo(ghi)perileno. 
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2.2 Hierarquização de setores fluviais: balanços de  massas 

 

As tentativas de caracterização de gradientes de contaminantes ao longo de 

um rio, baseadas exclusivamente na observação da distribuição espacial das suas 

concentrações podem não ter sucesso, i.e., pode-se não observar diferenças 

estatísticas significativas entre as suas concentrações. Logo, o que se poderia 

depreender é que os contaminantes estão homogeneamente distribuídos ao longo 

da drenagem fluvial. 

 

Nestes casos, não seria possível: (i) nem identificar os gradientes espaciais 

de concentração de contaminantes ao longo do rio; (ii) nem quantificar as cargas de 

origem antrópica lançadas às correntes; (iii) e, principalmente, nem avaliar, 

hierarquizar e priorizar os segmentos fluviais crít icos e, consequentemente, as 

medidas de controle da poluição.  

 

Para solucionar estas questões, o modelo de balanço de massa dos fluxos 

de contaminantes ao longo dos rios, baseado em abordagem dinâmica, e não 

descritiva como as tradicionais, é uma alternativa recomendável 

(TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1987; BIDONE, 1992; GUERRA, 2000; 

SILVEIRA, 2008). 

  

A utilização do balanço de massa envolve a quantificação de toda massa 

(contaminante) que entra, sai ou se acumula em um sistema ou segmento de 

sistema com limites definidos, nesse caso os segmentos contíguos de um rio: 

 

Lei da Conservação de Massa 

 

A Lei da Conservação de Massa é desenvolvida considerando-se um volume 

de controle constante (V) em uma área específica como, por exemplo, um segmento 
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de rio, em termos de fluxo de material que entra, sai ou se acumula dentro desse 

volume (Equação 2.3). 

 

( ) ( ) VrQCQCV
dt

dC
XEfluenteXAfluenteX

X .... +−=  Equação 2.3 

 

Onde  V = volume, m3;  

CX = concentração do contaminante X, g.m-3;  

Q = vazão volumétrica numa dada direção, m3.s-1;  

rX = taxa de geração (ou conversão) de massa, g.m-3.s-1;  

Afluente = entrada;  

Eluente = saída. 

 

O termo referente à massa interna (rX) na equação geral do balanço de 

massa está relacionado aos processos hidrogeoquímicos que ocorrem dentro de 

cada compartimento ou segmento do rio. 

 

Considerando-se estado estacionário, nenhum dos termos da Equação 2.3 

varia com o tempo (durante o período de tempo da análise). Tal consideração 

estabelece que não há variações nas vazões volumétricas e nas concentrações de 

entrada e saída do contaminante X. O termo relativo à “transferência de massa” 

V
dt

dCA .  é igual a zero, tendo em vista que não existe variação da concentração com 

o tempo. 

 

A equação geral empregada nos balanços de massa pode, então, ser 

sintetizada na Equação 2.4. Essa equação emprega termos de fluxo específico, 

definido como o produto entre a concentração e a vazão volumétrica, dividido pela 

área geradora dos fluxos de materiais (Equação 2.5). O termo (FEX – FAX), igual ao 

incremento total do fluxo específico do contaminante X no segmento considerado, 

será utilizado para hierarquizar e priorizar os segmentos fluviai s críticos. 

=− XX FAFE                      Massa Interna  

                              (adicionada, transformada ou suprimida) 
Equação 2.4 



 65 

 

A

QC
F

×=  Equação 2.5 

 

Onde  F = fluxo específico (g.s-1.km-2); 

C = concentração (g.m-3); 

Q = vazão (m3.s-1); 

A = área geradora dos fluxos de materiais (km2). 

 

2.3 Diferenciação de fontes de hidrocarbonetos  

 

Os primeiros métodos para identificação de fontes de hidrocarbonetos 

baseavam-se somente na comparação visual de cromatogramas das amostras e 

possíveis fontes. Naturalmente, o resultado dessas comparações qualitativas era 

subjetivo e dependia da experiência e visão crítica do analista.  

 

Para chegar a conclusões mais objetivas, reprodutíveis e, portanto, mais 

confiáveis, foram incorporadas estratégias que envolvem a utilização de diferentes 

técnicas analíticas e de avaliação dos resultados.  

 

Atualmente, as técnicas analíticas mais frequentemente utilizadas na 

diferenciação das fontes de hidrocarbonetos incluem (WANG; STOUT, 2007; WANG; 

FINGAS; PAGE, 1999):  

• Cromatografia a gás com detecção por ionização com chama de 

hidrogênio (H2) (CG/DIC); 

• Cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (CG/EM); 

• Razões de isótopos estáveis, tanto para o óleo como um todo, como 

utilizando-se análise isotópica de compostos individuais, após a 

separação por cromatografia a gás. 

 

A análise isotópica é considerada uma técnica adicional na diferenciação de 

fontes, que se destaca na avaliação de óleos ou derivados leves, onde estão 

ausentes os biomarcadores convencionais. Por outro lado, a análise isotópica de 

compostos individuais é de elevada complexidade e inclui desafios relacionados à 

coeluição dos compostos alvo (WANG; STOUT, 2007). Essa técnica não será 
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aprofundada no texto, pois não foi aplicada nas análises químicas das amostras 

desse trabalho. 

 

A avaliação dos resultados consiste na comparação da abundância relativa 

dos compostos, através de (CEN, 2012; MENICONI, 2007): 

• inspeção visual de cromatogramas com a distribuição de n-alcanos 

e/ou histogramas com as concentrações de HPA, e ainda 

cromatogramas de massas de biomarcadores e HPA; 

• cálculo de razões diagnósticas de compostos; 

• análise estatística multivariada (quimiometria). 

 

2.3.1 Razões diagnósticas 

 

As razões diagnósticas de hidrocarbonetos (RD) têm sido amplamente 

utilizadas como ferramenta na identificação e diferenciação de fontes destes 

compostos em amostras ambientais. As razões evidenciam as proporções relativas 

entre compostos, facilitando a interpretação do padrão de distribuição dos mesmos. 

Dependendo do objetivo, podem ser calculadas utilizando-se concentrações, alturas 

ou áreas dos picos cromatográficos de n-alcanos, isoprenoides acíclicos, HPA 

parentais, HPA alquilados e biomarcadores geoquímicos.  

 

Para classificação da origem da amostra (i.e. petrogênica, pirogênica e 

biogênica), de acordo com valores característicos disponíveis na literatura, as razões 

diagnósticas devem ser calculadas utilizando-se os valores de concentração dos 

compostos (COLOMBO et al., 1989; BUDZINSKI et al., 1997; BAUMARD et al., 

1998; WANG et al., 1999; MENICONI et al., 2002, READMAN et al., 2002; YUNKER 

et al., 2002, TOLOSA et al., 2004; MENICONI, 2007; WAGENER et al. 2010; 

PUERARI, 2011; MASSONE et al., 2013).  

 

No caso de comparação entre amostras de um mesmo estudo, as razões 

diagnósticas podem ser calculadas diretamente a partir de alturas e áreas dos picos 

cromatográficos (CEN, 2012; QING; PEIYAN, 2010; KIENHUIS; DAHLMANN, 2009; 

DAHLMANN, 2008; KIENHUIS; DAHLMANN, 2007; LOBÃO, 2007; DAHLMANN, 

2006; DAHLMANN; KIENHUIS, 2005; KIENHUIS; DAHLMANN, 2004). 
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Entre os HPAs mais comumente utilizados no cálculo de RD estão os 

fenantrenos, antracenos, pirenos, fluorantenos e dibenzotiofenos. No caso dos 

biomarcadores, os principais compostos incluem os terpanos, os diasteranos e 

esteranos regulares, e os esteranos mono e triaromáticos. Comparativamente às n-

parafinas e aos isoprenoides acíclicos, os biomarcadores são particularmente úteis 

em função de sua especificidade, diversidade e resistência ao intemperismo 

(WANG; STOUT, 2007). 

 

2.3.1.1 Razões diagnósticas baseadas em HPA 

 

As razões diagnósticas contendo HPA foram definidas com base nas 

diferentes distribuições desses compostos em fontes petrogênicas, pirolíticas e 

diagenéticas. As mais utilizadas encontram-se na Tabela 2.8, associadas às suas 

faixas de identificação de fontes e os estudos que as estabeleceram ou as 

consolidaram. Podem envolver HPA parentais, HPA alquilados ou ambos. 
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Tabela 2.8 - Valores característicos das razões dia gnósticas para identificação 
de fontes de HPA. 

Razão Faixa Origem Referência 

HPA parentais  

Fe/An 
>15 
<10 

Petrogênica 
Pirolítica 

GSCHWEND; HITES, 1981 
SOCLO, 1986 apud 

BAUMARD et al., 1998 

An/(An+Fe) 
<0,1 
>0,1 

Petrogênica 
Pirolítica 

BUDZINSKI et al., 1997 
YUNKER et al., 2002 

Ft/Pi 
<1 
>1 

Petrogênica 
Pirolítica 

GSCHWEND; HITES, 1981; 
SICRE et al., 1987 

Ft/(Ft+Pi) 

<0,4 Petrogênica 

YUNKER et al., 2002 
>0,4 e <0,5 Combustão de petróleo 

>0,5 
Combustão de carvão, 
madeira ou vegetação 

BaA/C 
<0,4 
>0,9 

Petrogênica 
Pirolítica 

GSCHWEND; HITES, 1981 

BaA/(BaA+C) 
<0,2 
>0,35 

Petrogênica 
Pirolítica 

SICRE et al., 1987; 
YUNKER et al., 2002 

IPi/(IPi+BPe) 

<0,2 Petrogênica 

SICRE et al., 1987; 
YUNKER et al., 2002 

>0,2 e <0,5 Combustão de petróleo 

>0,5 Combustão de carvão, 
madeira ou vegetação 

Pe/(∑HPA com 5 anéis)* >10% Biogênica BAUMARD et al., 1998 

HPA Alquilados  

∑C1-Fe/Fe >2 
<2 

Petrogênica 
Pirolítica 

PRAHL; CARPENTER, 1983; 
GARRIGUES et al., 1995 

Fe+An/(Fe+An+C1-Fe) 
<0,5 
>0,5 

Petrogênica ou Pirolítica 
Pirolítica 

YUNKER et al., 2002 

∑(Outros HPA 3-6 anéis)** 
/∑(5 séries HPA alquilados)*** 

<0,08 
>0,50 

Petrogênica 
Pirolítica 

WANG et al., 1999 

* ∑(HPA com 5 anéis) = Benzo(b)fluoranteno + Benzo(j)fluoranteno + Benzo(k)fluoranteno + Benzo(a)fluoranteno 
+ Benzo(e)pireno + Benzo(a)pireno + Perileno (abundância relativa do perileno). 
** Outros HPA 3-6 anéis = todos os HPA analisados menos as 5 séries de HPA alquilados. 
*** 5 séries HPA alquilados = Naftalenos, Fluorenos, Dibenzotiofenos, Fenantrenos e Crisenos. 

Abreviaturas: 
Fe/An : Fenantreno/Antraceno; Ft/Pi : Fluoranteno/Pireno;  
An/(An+Fe): Antraceno/(Antraceno+Fenantreno); Ft/(Ft+Pi):  Fluoranteno/(Fluoranteno+Pireno);  
BaA/C : Benzo(a)antraceno/Criseno; BaA/(BaAn+C) : Benzo(a)antraceno/(Benzo(a)antraceno+Criseno);  
IPi/(IPi+BPe): Indeno(1,2,3-cd)pireno/(Indeno(1,2,3-cd)pireno+Benzo(ghi)perileno); Pe: Perileno;  
∑C1-Fe/Fe: MetilFenantrenos/Fenantreno;  
Fe+An/(Fe+An+C1-Fe) : Fenantreno+Antraceno/(Fenantreno+Antraceno+MetilFenantrenos). 
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As razões que incluem somente HPA parentais (Tabela 2.8), como 

fenantreno e antraceno (GSCHWEND; HITES, 1981; BUDZINSKI et al., 1997; 

BAUMARD et al., 1998; YUNKER et al., 2002), fluoranteno e pireno (GSCHWEND; 

HITES, 1981; SICRE et al., 1987; YUNKER et al., 2002), benzo(a)antraceno e 

criseno (GSCHWEND; HITES, 1981; SICRE et al., 1987; YUNKER et al., 2002) e 

indeno(1,2,3-cd)pireno e benzo(ghi)perileno (SICRE et al., 1987; YUNKER et al., 

2002) baseiam-se nas diferentes estabilidades termodinâmicas desses isômeros 

(YUNKER et al., 2002). Essas razões incluem somente os compostos que 

apresentam as mesmas massa molar e razão massa sobre carga (m/z) monitorada 

na análise por CG-EM. O objetivo é minimizar a influência de diferenças de 

propriedades físico-químicas (e.g. volatilidade, solubilidade, tendência à adsorção) 

no resultado das razões (GSCHWEND; HITES, 1981; YUNKER et al., 2002).  

 

Enquanto os HPA resultantes de processos de combustão incompleta 

(pirolíticos) geralmente apresentam uma maior proporção de isômeros menos 

estáveis termodinamicamente, os isômeros “cinéticos”, os HPA mais estáveis 

termodinamicamente originam-se em processos de baixa temperatura, controlados 

pelas propriedades termodinâmicas (YUNKER et al., 2002). Como o processo de 

geração do petróleo ocorre em temperaturas mais baixas, comparativamente à 

combustão, os compostos com maior estabilidade termodinâmica são 

preferencialmente formados (YUNKER et al., 2002; PETERS; WALTERS; 

MOLDOWAN, 2007). Dessa forma, com base na estabilidade termodinâmica, 

indicada pelos calores de formação (∆Hf), os isômeros são classificados como 

representantes de fontes petrogênicas ou pirolíticas (Tabela 2.9). 
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Tabela 2.9 -  Diferenças de calor de formação ( ∆Hf) de HPA parentais calculadas 
a partir do método AM1 (adaptado de YUNKER et al ., 2002). 

m/z 
Isômero mais estável 

“termodinâmico” 
Petrogênico 

Isômero menos estável 
“cinético” 
Pirolítico 

∆Hf 
(kcal/mol) 

178 Fenantreno Antraceno 5,5 

202 Pireno Fluoranteno 20,6 

228 Criseno Benzo(a)antraceno 2,0 

276 Benzo(ghi)perileno Indeno(1,2,3-cd)pireno 25,0 

 

Isso implica que, como os isômeros com relação massa sobre carga (m/z) 

276 e 202 tem a maior amplitude de estabilidades termodinâmicas (∆Hf), as razões 

diagnósticas que incluem esses compostos tem maior potencial como indicadores de 

fontes termodinâmicas versus cinéticas (i.e. petrogênica vs. pirolíticas) enquanto os 

isômeros com relação massa sobre carga (m/z) 178 e 228 são menos promissores 

(YUNKER et al., 2002). 

 

As razões que incluem séries de alquilados (PRAHL; CARPENTER, 1983; 

BOEHM; FARRINGTON, 1984; GARRIGUES et al., 1995; WANG et al., 1999; 

YUNKER et al., 2002) (Tabela 2.8) são baseadas na predominância dos HPA 

alquilados gerados em condições brandas durante a formação do petróleo, em 

contraste com os processos de combustão a temperaturas relativamente altas que 

favorecem a formação de hidrocarbonetos policíclicos parentais não substituídos 

(Figura 2.18). 

 
Figura 2.18 -  Abundância relativa de compostos parentais e alquilados em função da temperatura de 
formação. 
Fonte: Adaptado de NRC, 1985.  
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É ainda importante destacar que os processos de intemperismo podem 

modificar as razões diagnósticas. O intemperismo reduz preferencialmente os HPA 

de menor massa molar (2 e 3 anéis), aumentando consequentemente a proporção 

de HPA de 4 a 6 anéis (BOEHM, 2005). As alterações mais importantes ocorrem nas 

razões contendo HPA alquilados, que são preferencialmente degradados quanto 

menor for o grau de alquilação (PAGE et al., 1995, WANG et al., 1999, BOEHM, 

2005).  

 

Outro ponto é que o intemperismo físico (e.g. evaporação) em geral reduz de 

forma similar todos os isômeros dentro de um mesmo grupo de HPA alquilados (com 

o mesmo grau de alquilação), enquanto processos de biodegradação (WANG et al., 

1998; CHRISTENSEN et al., 2005; BERNABEU et al., 2013) e foto-oxidação 

(DOUGLAS et al., 2002; RADOVIĆ et al., 2013) são influenciados pela posição do 

grupo alquil dentro do grupo de isômeros. Essas informações podem ser utilizadas 

para identificar as alterações composicionais relacionadas a cada processo (WANG 

et al., 1999). 

 

2.3.1.2 Razões diagnósticas baseadas em biomarcador es 

 

Conforme mencionado anteriormente, as razões diagnósticas baseadas em 

biomarcadores têm sido amplamente utilizadas por geoquímicos no entendimento 

dos processos de geração, armazenamento e preservação do petróleo (PETERS; 

WALTERS; MOLDOWAN, 2007).  Muitas das razões diagnósticas atualmente 

utilizadas em estudos ambientais forenses e em vazamentos de petróleo são 

oriundas da literatura de geoquímica do petróleo (WANG; STOUT, 2007). 

 

As razões diagnósticas mais utilizadas envolvem alcanos, isoprenoides 

acíclicos, terpanos e esteranos, na forma (biomarcador1)/(biomarcador 2) ou 

(biomarcador 1)/(biomarcador1 + biomarcador 2) (WANG; STOUT, 2007). As razões 

utilizadas nesse estudo estão descritas no Apêndice A. 

 

Em contraponto às razões baseadas em HPA, as razões baseadas em 

biomarcadores são relativamente mais resistentes aos processos de intemperismo. 
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As razões envolvendo os terpanos praticamente não são afetadas pelo 

intemperismo (WANG et al., 1999). 

 

No entanto, em situações de biodegradação extremamente severa, as 

razões envolvendo terpanos e esteranos podem ser alteradas. No trabalho de Wang 

e colaboradores (2001) sobre o petroleiro Metula, por exemplo, foram afetadas as 

razões C23 terpano tricíclico/C24 terpano tricíclico, C23 terpano tricíclico/30ab, 

C31abS/30ab, C32abS/30ab, C34abS/30ab, C34abR/30a, C35abS/30ab, 

C35abR/30a e C27-αββ-esteranos/C29-αββ-esteranos. 

 

Além disso, as razões que incluem esteranos triaromáticos podem ser 

modificadas por processos de foto-oxidação, sendo as razões C21TA/(RC26TA + 

SC27TA), SC26TA/(RC26TA + SC27TA) e RC27TA/(RC26TA + SC27TA) as que 

apresentam maiores diferenças relativas quando comparadas ao petróleo original 

(RADOVIĆ et al., 2013). 

 

Embora ocorram raramente e em condições específicas, as alterações nas 

razões diagnósticas de biomarcadores em amostras ambientais dificultam a 

identificação da fonte, podendo inviabilizar a correlação inequívoca destas amostras 

com o petróleo derramado.  

 

2.3.2 Quimiometria 

 

A quimiometria consiste na aplicação de estatística e matemática aos 

métodos químicos e inclui uma série de técnicas, e.g. Análise de Componentes 

Principais (ACP), Análise de Fatores Paralelos (PARAFAC) e Regressão por 

Mínimos Quadrados Parciais (PLS), que permitem um tratamento mais avançado de 

dados derivados de misturas de composição química complexa (MASSART et al., 

1997; MUDGE, 2007; CHRISTENSEN; TOMASI, 2007). As técnicas de modelagem 

multivariada podem ser usadas para explorar correlações em grandes conjuntos de 

dados de forma a extrair informações dos dados químicos e também para procurar 

por padrões em dados associados a fenômenos químicos encobertos, e.g. gênese 
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de óleo cru (ambiente deposicional, maturidade térmica, migração e biodegradação 

intrarreservatório), refino, intemperismo e mistura de petróleo ao ambiente.  

 

Embora as técnicas de análise multivariada levem a uma caracterização 

mais fácil e detalhada de grandes conjuntos de dados, os métodos que evitam a 

identificação e quantificação dos picos cromatográficos apresentam potencialmente 

uma maior relação custo-benefício, considerando-se que o processamento de dados 

seja capaz de remover a maior parte da variação não relacionada à mudança na 

composição química. Nesta linha de estudo, há trabalhos que utilizam método 

baseado na ACP de seções processadas de cromatogramas obtidos por 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas, utilizando-se 

monitoramento seletivo de íons, para agrupar amostras com características 

semelhantes (CHRISTENSEN et al., 2005; CHRISTENSEN; TOMASI; HANSEN; 

2005; MALMQUIST et al., 2007; CHRISTENSEN; TOMASI, 2007; CHRISTENSEN et 

al., 2010). 

 

Dentre os métodos de análise quimiométrica, foi selecionado para esse 

estudo o método proposto por Christensen e Tomasi (2007), que utiliza toda a 

informação contida nos Cromatogramas de Íons Selecionados (CIS) para a 

diferenciação de características entre as amostras. A técnica proposta não requer 

esforço de identificação ou mesmo quantificação dos picos nos cromatogramas. Por 

isso, é bastante indicada quando o número de amostras a serem avaliadas é 

elevado.  

 

Antes de iniciar a análise quimiométrica propriamente dita, é necessário 

cumprir um conjunto de procedimentos de processamento dos dados das análises 

cromatográficas. O objetivo é reduzir a variabilidade dos dados não relacionada à 

composição química (viz. linhas de base, mudanças nos tempo de retenção e efeitos 

de concentração). A primeira etapa é a importação das informações relevantes (e.g. 

matriz contendo intensidade de sinal ao longo do tempo, nome e descrição das 

amostras) para o ambiente computacional onde serão realizadas as demais etapas. 

O processamento de dados pode ser resumido em: (i) remoção da linha de base; (ii) 

alinhamento dos tempos de retenção; (iii) normalização e (iv) concatenação. A 

Figura 2.19 apresenta o fluxograma completo do método.  
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Figura 2.19 -  Fluxograma do método quimiométrico. 
 

Remoção da linha de base 

 

A remoção da linha de base é realizada através da diferenciação numérica 

de primeira ordem, calculando-se os vetores jx  (Equação 2.6): 

jjj xxx −= +

•

1 ,  11 −= Jj K  Equação 2.6 

Onde  
•

jx = elemento j da derivada 

jx = intensidade de sinal no tempo de retenção j 

J= comprimento do sinal 
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O resultado dessa operação é um sinal com picos duplos, com uma parte 

positiva e uma parte negativa, que cruza o zero no tempo de retenção onde o pico 

original apresenta máxima intensidade. 

 

Alinhamento dos tempos de retenção 

 

O alinhamento dos tempos de retenção de um cromatograma é realizado 

esticando-se ou comprimindo-se segmentos da amostra ao longo do eixo de tempos 

de retenção através de interpolação linear. Para tanto, há dois parâmetros a serem 

otimizados: o comprimento dos segmentos nos quais os sinais são divididos e o 

parâmetro de folga, que representa o quanto o tamanho desses segmentos pode ser 

modificado. Para determiná-los, podem ser utilizadas as réplicas analíticas de uma 

amostra, selecionando-se o par de parâmetros que maximize a variância explicada 

pelo primeiro componente principal (CP) da matriz formada por tais réplicas 

analíticas. 

 

Normalização dos dados 

 

A intensidade do sinal depende dos fatores de resposta e das concentrações 

dos compostos. Os primeiros são afetados pela variação instrumental (e.g. 

discriminação de massas) e condições cromatográficas (parâmetros de injeção, 

programação de temperatura e escolha da coluna), os últimos são influenciados pela 

amostragem e preparação da amostra (viz. extração, tratamento e fracionamento). A 

variação nos dados relativa a esses fatores pode mascarar a informação 

composicional das amostras, que é o aspecto principal na diferenciação de fontes de 

hidrocarbonetos. Faz-se, então, necessária uma etapa de normalização (Equação 

2.7). 

n

nj
N

nj
a

x
x

•
•

= ,  ∑
•

=
j

njn xa
2

 Equação 2.7 

Onde  
•

njx = primeira derivada do cromatograma n no tempo de retenção j 

na = norma euclidiana 
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Concatenação 

 

Nesta etapa, os dados de cada um dos fragmentos m/z são concatenados, 

formando um sinal mais longo. O objetivo é manter a utilização de modelos de 

fatores bilineares. Os trilineares, e.g. PARAFAC, não são recomendados, uma vez 

que haveria valores faltando e o tempo computacional aumentaria 

desnecessariamente. 

 

Análise Quimiométrica 

 

Os dados processados, arranjados em matrizes onde as linhas 

correspondem às amostras e as colunas correspondem aos sinais em cada um dos 

tempos de retenção, sugerem o uso de modelos bilineares, como ACP e PLS. Em 

particular, na ACP, a informação é resumida em componentes principais (CP) que 

são somas ponderadas das variáveis originais (sinais em dado tempo de retenção). 

Na ACP, a variação na matriz de dados, X (I x J) é descrita pelo produto da matriz 

de scores T (I x K) e a transposta da matriz de loadings P (J x K) e a variação nos 

dados não descrita pelo modelo é deixada nos resíduos (E) (Equação 2.8). I, J e K 

são o número de amostras, o número de tempos de retenção e o número de CP, 

respectivamente. 

 

ETPX T +=  Equação 2.8 

 

A interpretação dos resultados foi realizada através dos gráficos de scores, 

onde se verificou o agrupamento das amostras que apresentavam as mesmas 

características composicionais.  
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3 ÁREA DE ESTUDO 
 

3.1 Características da Bacia do Iguaçu  

 

A Bacia Hidrográfica do Iguaçu cobre áreas brasileiras e argentinas. Possui 

uma área total, dentro do Estado do Paraná, de 54.820,4 km² (PARANÁ, 2010), 

correspondendo a aproximadamente 30% da área total do estado. A Bacia do 

Iguaçu está dividida nas seguintes Unidades Hidrográficas de Gestão de Recursos 

Hídricos, de acordo com a Resolução Nº 49/2006/CERH/PR: Baixo Iguaçu, Médio 

Iguaçu e Alto Iguaçu (Figura 3.1).  

 
Figura 3.1 -  Unidades Hidrográficas Estado do Paraná, Bacia Hidrográfica do Iguaçu: (2) Alto Iguaçu; 
(11) Médio Iguaçu; e (12) Baixo Iguaçu (fonte: http://www.aguasparana.pr.gov.br). 

 

A população da Bacia Hidrográfica do Iguaçu é estimada em 4,5 milhões de 

habitantes, dos quais 3.750.462 habitantes (PARANÁ, 2010) vivem em área urbana. 

O índice de atendimento para abastecimento público de água é de 98%, enquanto 

aproximadamente 50% dispõem de coleta de efluentes domésticos (PARANÁ, 

2010). 
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A área de interesse neste trabalho situa-se predominantemente na Bacia do 

Alto Iguaçu (Figura 3.2), situada no Estado do Paraná, onde, em 2000, ocorreu um 

vazamento acidental de petróleo junto a Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(REPAR), que atingiu o Arroio Saldanha, o Rio Barigüi (afluente do rio Iguaçu pela 

margem direita) e, posteriormente, o Rio Iguaçu (MENICONI et al., 2002).  

 

O curso superior do rio Iguaçu pode ser definido em sua maior parte como 

ecossistema altamente urbanizado e industrializado, que recebe poluição intensa e 

crônica das áreas urbanas, em especial das cidades de Curitiba e Araucária (Figura 

3.3). Há uma grande concentração populacional e as atividades industriais, 

comerciais e de serviços são as mais importantes (PARANÁ, 2010). 

 

No interior do Estado predomina a agropecuária, com destaque para as 

culturas de soja e trigo, além das pastagens (Figura 3.3). As indústrias da bacia, em 

sua maior parte, estão relacionadas com a agropecuária. Nas áreas rurais, há uso 

de grande volume de agrotóxicos (PARANÁ, 2010). 

 

O Rio Iguaçu é formado pelo encontro dos rios Iraí e Atuba na parte leste do 

município de Curitiba, na divisa com o município de Pinhais. Seus principais 

afluentes são: Iraí, Atuba, Passaúna, Barigüi, Verde, Passa Dois, da Várzea, 

Chopim, Palmital, Cavernoso, Adelaide, Gonçalves Dias, Castro Alves, Ampére e 

Silva Jardim (PARANÁ, 2010). 

 

A baixa qualidade da água do Alto Rio Iguaçu, é principalmente influenciada 

pelos afluentes da margem direita, que drenam a cidade de Curitiba, como os Rios 

Belém, Ivo, Atuba, Bacacheri, Padilha, Barigüi, Água Verde, Fanny e Parolin, que 

foram caracterizados como “Poluídos e Extremamente Poluídos”, com altos teores 

de coliformes fecais e matéria orgânica e baixa concentração de oxigênio dissolvido, 

sendo, portanto, incapazes de manter vida aquática (PARANÁ, 2010). No segmento 

após a cidade de Curitiba, o Rio Iguaçu é o segundo rio mais poluído no Brasil 

(IBGE, 2012). Ao sair da Região Metropolitana de Curitiba, em Porto Amazonas 

(aproximadamente 80 km por rodovia) (Figura 3.6), a qualidade de água melhora, 

mas ainda é classificada como “Poluída” (PARANÁ, 2010). 
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Figura 3. 2 - Hidrografia na Bacia do Alto Iguaçu. 
Fonte: Adaptado de http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=91. 
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Figura 3. 3 - Uso do solo na Bacia do Alto Iguaçu. 
Fonte: Adaptado de http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=92. 
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Em julho de 2000, as águas superficiais dos rios Barigüi e Iguaçu 

apresentavam concentrações de hidrocarbonetos muito acima dos padrões de 

qualidade ambiental e um nível alto de poluição relacionada a esgotos urbanos 

(PUERARI, 2011; MENICONI et al., 2002). Segundo Puerari (2011), em estudo 

conduzido entre 2007 e 2008, o Rio Barigüi e, principalmente, o Rio Iguaçu 

apresentaram valores de coprostanol em sedimento excessivamente altos 

respectivamente, entre 0,73 a 102,3 µg/g e entre 1,7 a 375,5 µg/g. O coprostanol é 

um esterol de origem fecal, amplamente utilizado como marcador de contaminação 

por efluentes domésticos em ambientes aquáticos. O valor máximo de concentração 

de coprostanol para o Rio Iguaçu é dez vezes maior do que o valor máximo na Baía 

da Guanabara (0,33 a 40,00 µg/g) (PUERARI, 2011). 

 

 

3.2 Município de Araucária  

 

Integrada à Região Metropolitana de Curitiba, Araucária está situada a 27 

km de Curitiba e ocupa uma área de 460,85 km². Da área total do município, 84 km² 

(18,23%) caracterizam-se como urbana e 376,85 km² (81,77%) como área rural 

(PARANÁ, 2007). A área apresenta um relevo relativamente suave, com altitudes 

variando entre 860 e 940 m em relação ao nível médio do mar 

(http://www.araucaria.pr.gov.br/araucaria/turismo/dados-gerais). 

 

Araucária conta com 29% de cobertura por rede de coleta de esgoto e 99% 

para o abastecimento de água, e dispõe de universalidade no serviço de coleta de 

lixo (PARANÁ, 2007). 

 

O município faz parte do centro mais ativo e desenvolvido do Estado do 

Paraná, com área de influência em crescente expansão e destaque na Região Sul 

do País. Em 1972, com a instalação da REPAR e em 1973 com a criação do Centro 

Industrial de Araucária (CIAR), ocorreu um crescimento acentuado e uma inversão 

no quadro populacional, econômico e social do Município. A população urbana 

passou a superar a rural e a economia que se baseava na agricultura e pecuária 

passou a ser predominantemente industrial e urbana (SILVA, 2006).  
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Dentre as indústrias instaladas na cidade destacam-se, além da REPAR, a 

metalúrgica Gerdau S. A., a fábrica de fertilizantes Ultrafértil, a Berneck 

Aglomerados S. A., a Imcopa Imp. Exp. e Indústria de Óleos Ltda., a Novozymes 

Latin América Ltda., a Companhia de Papel e Celulose do Paraná (COCELPA), a 

ISA - CSN Indústria de Aços Revestidos S. A., entre outras (SILVA, 2006; 

http://www.portaldearaucaria.com.br/historia). 

 

Araucária situa-se numa região de clima subtropical quente-temperado, 

sempre úmido, variando de verões frescos a invernos frios com ocorrência de 

geadas. A temperatura média anual é de 16 ºC, variando entre 27 ºC em fevereiro e 

8ºC em julho. A maior precipitação ocorre no mês de janeiro e a menor no mês de 

agosto (Figura 3.4). Todo o período é úmido. A umidade relativa do ar situa-se na 

faixa dos 80% (http://www.araucaria.pr.gov.br/araucaria/turismo/dados-gerais). 

 

 
Figura 3.4 -  Pluviosidade e temperatura em Curitiba, médias mensais entre janeiro de 1980 e 
dezembro de 2012 (Fonte: Dados da Rede do INMET, Estação: CURITIBA - PR (OMM: 83842), 
Latitude: -25,43°, Longitude: -49,26°, Altitude: 923,50 m). 
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3.2.1 Derrame de petróleo em julho de 2000 

 

Além dos fatores de poluição crônica, a área de estudo foi alvo de derrame 

acidental de petróleo em 16 de julho de 2000, quando vazaram cerca de 4000 m3 de 

petróleo Cusiana proveniente de uma tubulação junto à refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (REPAR), localizada no município de Araucária, Paraná, inserida na folha 

topográfica SG 22-XDIV-I-NE-C (COMEC/MINEROPAR,1997), entre as 

coordenadas geográficas 25°32’30” e 25°35’30” latitude sul, 49°26’15” e 49°18’45” 

longitude oeste. O acidente foi causado devido à ruptura de uma junta de expansão 

em tubulação no scraper. O scraper é uma instalação ativa da Petrobras/Transpetro 

com ampla infraestrutura superficial e subterrânea, constituindo um ponto de 

conexão de oleodutos. As características do petróleo derramado são apresentadas 

no Apêndice B. 

 

O petróleo derramado escorreu da área elevada onde ocorreu o acidente e 

causou a contaminação do solo mais próximo daquele local, enquanto outra parte do 

petróleo entrou no sistema de drenagem superficial da tubulação para em seguida 

atingir um pequeno córrego denominado arroio Saldanha. O leito deste arroio é 

canalizado em certos locais e apresenta zonas alagadas periodicamente, em quatro 

setores principais chamados de “Banhados” . O petróleo que atingiu o arroio 

Saldanha subsequentemente migrou ao longo do mesmo transbordando nas suas 

margens, no solo adjacente, e na série de quatro “banhados” antes de desaguar no 

rio Barigüi, localizado a aproximadamente 2 km do local do vazamento. A área entre 

o local do vazamento e o ponto de confluência do arroio Saldanha com o rio Barigüi 

foi definida como Ponto Zero (P0) (Figura 3.5). Parte do petróleo alcançou os rios 

Barigüi e Iguaçu e foi totalmente contida até aproximadamente 44 km a jusante do 

local do acidente, no município de Balsa Nova (Figura 3.6). A contenção do petróleo 

foi realizada em cerca de 48 horas (instalação das barreiras) e a completa remoção 

foi realizada em 9 dias. A limpeza das margens e a retirada de lixo contaminado por 

petróleo ocorreu ao longo de 4 meses (PETROBRAS/CENPES/REPAR, 2001). 
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a 

 
b 

 
Figura 3.5 -  Ponto Zero: (a) esquema do fluxo do vazamento em vermelho, e (b) detalhamento do 
Arroio Saldanha. 
Fonte: Adaptado de HYDROGÉO PLUS Inc., 2009. 
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Figura 3.6 - Desenho esquemático de parte da Bacia do Iguaçu. 
Fonte: Adaptado de FALKIEWICZ, 2003. 

 

3.2.1.1 Rios Barigüi e Iguaçu 

 

Para conter a mancha de petróleo que atingiu os rios Barigüi e Iguaçu foram 

definidos pela Equipe de Emergência, dez pontos distribuídos geograficamente 

apresentados na Tabela 3.1, onde foram instaladas diversas barreiras de contenção 

e barreiras absorventes de petróleo. A mancha de petróleo ficou predominantemente 

retida até o Ponto 5, localizado no Distrito de General Lúcio. 

 

A operação de resposta à emergência envolveu mais de 2.700 pessoas. Os 

principais recursos empregados foram três quilômetros de barreiras de contenção, 

dezenas de km de barreiras absorventes, duas barcaças recolhedoras de petróleo, 

oitenta caminhões sugadores a vácuo, cinquenta caminhões tanque, cinquenta 

embarcações leves e sete helicópteros (FALKIEWICZ, 2003). 

 

As barreiras foram instaladas transversalmente aos canais dos rios ou em 

pontos de curvatura. Em alguns locais, trincheiras foram escavadas nas margens 



 86 
 

dos rios para acumular o petróleo e facilitar o recolhimento. Algumas dessas 

trincheiras estavam conectadas à cavas abandonadas de mineração de areia 

(FALKIEWICZ, 2003). 

 

Tabela 3.1 -  Locais e distâncias dos pontos de resposta à emergê ncia. 

Rio Locais dos pontos de resposta à emergência 
Distância da 

refinaria por via 
rodoviária (km) 

Barigüi 
Ponto 1: REPAR - Barigüi 1 

Ponto 2: Ponte Araucária - Foz do Rio Barigüi 3 

Iguaçu 

Ponto 3: Ponte Velha 6 

Ponto 4: Guajuvira 17 

Ponto 5: General Lúcio 28 

Ponto 6: Balsa Nova 44 

Ponto 6A: Balsa Nova 48 

Ponto 7: Porto Amazonas 84 

Ponto 8: São Mateus do Sul 174 

Ponto 9: União da Vitória 314 

 

3.2.1.2 Ponto Zero 

 

3.2.1.2.1 Características 

 

No Ponto Zero, as cotas de altura (elevação) máxima e mínima são, 

respectivamente, 906 m próximo ao scraper, e 867 m na margem do rio Barigüi, 

resultando em desnível de 39 m. 

 

A cabeceira do arroio Saldanha situa-se próximo ao local do vazamento 

(Figura 3.7). O comprimento do arroio, medido ao longo do eixo central do talvegue, 

desconsiderando-se os meandros, é de cerca de 2.250 m. O arroio pode ser dividido 

em seis segmentos (UFRGS, 2002): 

 

• Cabeceira, a montante da área contaminada, onde a declividade é 

maior e a drenagem é bem encaixada por uma extensão de cerca de 200 m; 
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• Banhado 1 , cujo limite inferior é definido pelo aterro da estrada geral, 

onde um bueiro permite a passagem das águas do arroio Saldanha; 

• Banhado 2 , do aterro acima referido até um ponto onde ocorre o 

principal estrangulamento natural do banhado; 

• Banhado 3 , do ponto de estrangulamento do banhado 2 até o ponto 

onde termina o banhado 3, iniciando-se o talvegue vale bem encaixado; 

neste local, o arroio é atravessado por um aterro de estrada, existindo um 

bueiro para passagem das águas; 

• Arroio encaixado sem banhados, onde o arroio toma a direção NNW-

SSE por cerca de 400 m comprimento; 

• Banhado 4 , situado já na planície de inundação do rio Barigüi, com 

cerca de 700 m de comprimento ao longo de seu eixo e largura da ordem de 

300 m, onde o canal do arroio Saldanha subdivide-se em dois canais 

principais (que desembocam no rio Barigüi em pontos distando 180 m um do 

outro) e diversos meandros descontínuos. 

 

 
Figura 3.7 -  Visão em 3D do Ponto Zero. 

 

Scraper 

Banhado 4 

Banhado 1 

Banhado 2 

Banhado 3 
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A unidade de solo predominante na área é da classe dos Argissolos, porém, 

ao longo das drenagens, existe a formação de solos hidromórficos (permanente ou 

periodicamente saturados por água) da classe dos Gleissolos (MELO, 2006). A 

classe dos Argissolos apresenta perfis característicos de solos minerais, com textura 

argilosa, ricos em matéria orgânica. A classe dos Gleissolos compreende solos 

hidromórficos de coloração acinzentada com pontos ou manchas de cor ou 

tonalidade diferentes. Nesses solos, em qualquer circunstância, a água do solo pode 

se elevar por ascensão capilar, atingindo a superfície do mesmo. O teor de carbono 

orgânico (TOC) é elevado em algumas amostras (até 2,85%), indicando maior 

potencial de retardo e retenção dos contaminantes menos móveis no solo (MELO, 

2006). Valores de TOC entre 0,090 e 4,6 % foram encontrados no Ponto Zero nos 

monitoramentos realizados na área entre 2009 e 2010 (Banco de dados da REPAR, 

acesso restrito). 

 

No que tange a infiltração do petróleo no subsolo, o Ponto Zero foi dividido 

em quatro áreas com comportamentos muito distintos (UFRGS, 2002) (Figura 3.4.b). 

 

A primeira área inclui o scraper, suas encostas sul e oeste e o Banhado 1 . 

Nessa área, havia presença de petróleo em fase livre na maioria das estações de 

coleta de água subterrânea logo após o acidente e os resultados das análises 

indicaram que a água de subsuperfície foi diretamente atingida pelo contaminante. 

As marcas na vegetação indicaram que o petróleo foi parcialmente represado, 

acumulando-se em uma lâmina sobre a superfície do solo com 0,50 m de espessura. 

Segundo Melo (2006), os valores mais baixos de condutividade hidráulica (da ordem 

de 10-5 e 10-6 cm/s) concentram-se na encosta do scraper e no Banhado 1 . 

 

A segunda área inclui os Banhados 2 e 3 , onde as características do solo, 

as baixas condutividades (da ordem de 10-5 cm/s na maioria das medições), 

constatadas nos ensaios de permeabilidade, e a maior velocidade de escoamento 

superficial do petróleo representaram um importante obstáculo à infiltração do 

contaminante que se encontra, em sua maior parte, adsorvido às partículas 

superficiais do solo. Os pontos onde o contaminante atingiu a água de subsuperfície 

não estão conectados entre si e correspondem a locais isolados, onde a espessura 

da lâmina superficial de petróleo foi maior, permitindo uma infiltração localizada. 
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A terceira área corresponde ao segmento do arroio Saldanha situado entre 

os Banhados 3 e 4 , ao longo do qual o petróleo foi bem drenado, não tendo se 

infiltrado no subsolo. 

 

A quarta área corresponde ao Banhado 4 , onde o grande espalhamento 

lateral do petróleo representou um fator restritivo inicial à infiltração de grandes 

volumes. Entretanto, as escavações aí efetuadas para remoção do contaminante 

produziram petróleo em fase livre. Isto foi explicado pelos resultados dos ensaios de 

condutividade, que apresentaram valores sistematicamente maiores (da ordem de 

10-3 e 10-4 cm/s) do que os obtidos nos demais banhados. Por outro lado, esta 

característica implica numa grande mobilidade do contaminante, sendo fator 

extremamente favorável para sua remoção. 

 

3.2.1.2.2 Remediação 

 

Após as ações de resposta ao acidente, medidas de remediação foram 

imediatamente adotadas no Ponto Zero (HYDROGÉO PLUS Inc., 2009): 

 

• Instalação de uma rede de trincheiras de injeção de água 

(profundidade aproximada de 1 m) e recuperação de fase livre (separadores 

óleo-água) nos Banhados 1 e 2  (subáreas 1 a 6, Figura 3.4.b); 

• Desvio do curso do Arroio Saldanha a partir do sul da estrada de terra 

até o Banhado 3 ; 

• Biorremediação in situ em cada uma das subáreas dos Banhados 1 e 

2, e em algumas áreas do Banhado 3 , através da irrigação, aragem, 

aplicação de nutrientes e bioaumentação (aumento da população microbiana 

com a adição direta de microrganismos à região contaminada). Alguns 

drenos foram instalados nos locais com drenagem restrita para favorecer a 

aeração. 

• Implantação de um sistema de diques (ou “taipas”) em torno da área do 

Banhado 4 , a fim de maximizar a recuperação da fase livre por flutuação 

(petróleo é menos denso que a água); e instalação de separadores óleo-

água e de uma bacia de aeração nos dois pontos de desembocadura do 

Arroio Saldanha no Rio Barigüi. 
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Até a publicação desse trabalho (2014), a remedição em andamento ainda incluía 

(HYDROGÉO PLUS Inc., 2010): 

 

• Irrigação semanal da área do scraper, sendo que a água desta 

irrigação é recuperada nos separadores óleo-água, conectados ao sistema 

de drenagem de superfície e ao sistema de trincheiras; 

• Inspeção diária do bom funcionamento e limpeza dos separadores 

óleo-água da rede de trincheiras; 

• Aragem periódica dos solos no Banhado 1 , nas subáreas 1 a 5 e no 

Banhado 2 , na subárea 6; 

• Inundação permanente do Banhado 4 , sem flutuação do nível de água 

(nível mantido a aproximadamente 10 cm da superfície do solo). Apenas 

durante as campanhas de monitoramento, o nível de água é rebaixado e o 

entorno dos poços é roçado nas áreas de amostragem de solo, a fim de 

facilitar o trabalho da equipe de amostragem. 

 

As estruturas de controle de vazão, os separadores água-óleo e a bacia de 

aeração continuam em operação nos pontos de descarga do arroio Saldanha no rio 

Barigüi. 

 

Nenhuma intervenção ativa está sendo realizada atualmente nas subáreas 7 

a 10 dos Banhados 2 e 3 (Figura 3.4.b). A barragem situada na subárea 10, na 

extremidade jusante do desvio do Arroio Saldanha, continua em operação. 

 



 91 
 
4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Técnicas de amostragem 

 

Esse item descreve os detalhes da amostragem dos diversos trabalhos de 

diagnóstico e monitoramento ambiental realizados desde o acidente em julho de 

2000 até 2010.  As mesmas técnicas foram utilizadas para as coletas realizadas na 

tese. 

 

4.1.1 Água subterrânea 

 

De um modo geral, para as análises químicas contempladas nesse trabalho, 

somente foram coletadas amostras nas estações onde não havia fase livre do óleo 

derramado, i.e. fase de óleo visível na superfície.  

 

Para amostragem da água subterrânea foi utilizado o sistema Waterra® em 

todos os poços (Figura 4.1.a). Inicialmente, mediu-se o nível de cada poço. Em 

sequência, os poços foram desenvolvidos e, então, purgados. Tratando-se de poços 

de baixa vazão, a purga foi efetuada pelo método de dois secamentos, que consiste 

em remover toda água do poço por duas vezes consecutivas para depois realizar a 

amostragem. Nos casos de poços com boa vazão, utilizou-se o método de purga 

através de célula de fluxo (Figura 4.1.b). Este consiste em retirar a água do poço 

através do sistema Waterra® conectado diretamente à célula de fluxo, não 

permitindo que a amostra entre em contato direto com a atmosfera, propiciando a 

situação ideal para efetuar as leituras dos parâmetros físico-químicos. Caso a 

porcentagem de variação, entre duas séries de medidas consecutivas fosse inferior 

a 10%, considerou-se o volume de esgotamento como suficiente e, que os 

parâmetros medidos representavam as condições da água subterrânea. Para 

medição de parâmetros físico-químicos na água subterrânea foram utilizadas as 

sondas multiparâmetros HORIBA U10 (oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, 

pH, temperatura, salinidade e turbidez) e HORIBA D52 (potencial de oxirredução). 
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Procedeu-se, então, a coleta das amostras de água. As amostras de água 

para análise de HPA e THP foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar de 1 L 

e mantidas a 4 ºC até a preparação.  

 

4.1.2 Solo  

 

As amostras de solo foram coletadas a partir de furos efetuados por trado 

manual (Figura 4.2.a) no entorno de cada um dos poços de monitoramento da água 

subterrânea, em três profundidades (superfície, meio e fundo), determinadas 

conforme os locais (Tabela 4.1). Cada amostra representativa de uma dada 

profundidade foi composta a partir de cinco amostras coletadas em cinco furos 

efetuados no entorno do poço de monitoramento (Figura 4.2.b), resultando em 

aproximadamente 100 g de material. As amostras foram transferidas para frascos de 

alumínio, nos quais foram homogeneizadas e mantidas a -20 ºC até a preparação. 

 

Tabela 4.1 - Profundidade de amostragem de solo em cada local do Ponto Zero. 

 Banhado 1  Banhados 2 e 3  Banhado 4  

Superfície  Entre 0 e 20 cm Entre 0 e 20 cm Entre 0 e 20 cm 

Meio  
entre o nível d'água 
e a amostra de solo 

superficial 

entre o nível d'água 
e a amostra de solo 

superficial 

no nível do filtro 
intermediário do 
poço multinível 

Fundo  na zona do nível 
d'água 

na zona do nível 
d'água 

no nível do filtro 
inferior do 

poço multinível 
 

 

4.1.3 Água superficial 

 

A amostragem e a medição de vazão em cada local foram sempre efetuadas 

no mesmo dia e nas mesmas condições hidrológicas, tendo em vista a geração de 

dados para cálculos de transporte de massa. Assim, o procedimento rotineiro em 

cada estação de amostragem foi realizar inicialmente os trabalhos de topografia 

necessários para a medição de vazão (instalação de marcos e réguas, onde 

necessário, e levantamento de seção), em seguida efetuar as medições de corrente 

e, logo após, efetuar a amostragem. 
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As amostras de água superficial foram coletadas com amostrador contendo 

frasco de vidro âmbar de 1 L (Figura 4.3). Os frascos fechados foram mergulhados 

até cerca de 50 cm abaixo da superfície, abrindo-se em seguida para a entrada da 

água. Após preenchimento total do frasco com a amostra, recolhia-se o 

equipamento. Os frascos, volumes e método de preservação foram semelhantes aos 

utilizados para as amostras de água subterrânea. 

 

4.1.4 Sedimento 

 

As amostras de sedimento foram coletadas utilizando-se uma draga de aço 

do tipo Van Veen (Figura 4.4) e bandejas de alumínio. A draga aberta foi 

mergulhada até o fundo do rio, fechando-se em seguida para a retenção do 

sedimento. Após preenchimento da draga com a amostra, recolhia-se o 

equipamento e transferia-se o conteúdo da draga para um recipiente grande o 

suficiente para conter todo o material amostrado. Em seguida coletava-se uma 

alíquota de aproximadamente 100 g do material, da região central, e transferia-se 

para um recipiente de alumínio, onde era homogeneizada antes de seu fechamento 

com uma tampa faceada com alumínio. A amostra era então mantida em caixa de 

isopor com gelo até a chegada ao laboratório, onde era imediatamente fracionada 

para as várias análises e mantida a -20 ºC até a preparação. 
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a 

 

 b 

 
Figura 4.1 -  Amostragem de água subterrânea: (a) Sistema Waterra; (b) Célula de fluxo. 

 

a 

 

 b 

 
Figura 4.2 - Amostragem de solo: (a) trado manual; (b) esquema de coleta ao redor de cada poço de 
monitoramento. 
 

a 

 

 b 

 
Figura 4.3 - Amostragem de água nos rios Barigüi e Iguaçu: (a) garrafa de amostragem; (b) coleta. 
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Figura 4.4 - Amostragem de sedimento dos rios Barigüi e Iguaçu e subdivisão da amostra para as 
diversas análises. 
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4.2 Estratégia amostral 

 

4.2.1 Amostragem para avaliação dos níveis de hidro carbonetos e identificação 

de fontes através de razões diagnósticas de concent rações 

 

4.2.1.1 Rios Barigüi e Iguaçu 

 

Por dependerem de infraestrutura complexa, especialmente embarcações, 

as coletas de água superficial e sedimentos nos Rios Barigüi e Iguaçu foram 

realizadas no primeiro ano após o acidente (2000-2001) e entre 2007 e 2008. A 

Tabela 4.2 sumariza as campanhas realizadas e os respectivos responsáveis. A 

Figura 4.5 mostra a localização das estações nos Rios Barigüi e Iguaçu. A 

codificação das estações está relacionada com o local onde as amostras foram 

coletadas: M Bar e M Igu estão a montante do acidente, respectivamente nos rios 

Barigüi e Iguaçu, Guaj: Guajuvira, Gal L: General Lúcio, Bal N: Balsa Nova, P Ama: 

Porto Amazonas, SMS: São Mateus do Sul e U Vit: União da Vitória. As 

coordenadas geográficas encontram-se no Apêndice C. 

 

Tabela 4.2 -  Sumário da amostragem nos Rios Barigüi e Iguaçu: ca mpanhas 
realizadas e respectivos responsáveis. 

Campanha 
Rio Barigüi Rio Iguaçu 

Responsável 
pela coleta 

Responsável 
pelas análises 

químicas ASup Se ASup Se 

Jul/2000 x  x  

CENPES 
CENPES e 

REPAR 
Ago/2000 x x x x 
Out/2000 x  x  
Jul/2001 x x x x 
Jan/2007 x x x x UFRGS, 

Instituto de 
Geociências 

Innolab Jul/2007 x x x x 
Jul/2008 x x x x 

ASup: água superficial;  Se: sedimento. 
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Figura 4.5 - Localização das estações de amostragem nos Rios Barigüi e Iguaçu: (a) área completa, 
e (b) ampliação. 

a 

b 
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Não foram realizadas medições de vazão dos rios nas campanhas de 2000 e 

2001. Nas campanhas de 2007 e 2008, as amostragens e as medições de vazão em 

cada estação foram sempre efetuadas no mesmo dia e nas mesmas condições 

hidrológicas, tendo em vista a geração de dados para cálculos de transporte de 

massa. Assim, o procedimento rotineiro em cada estação de amostragem foi realizar 

inicialmente os trabalhos de topografia necessários para a medição de vazão 

(instalação de marcos e réguas, onde necessário, e levantamento de seção), em 

seguida efetuar as medições de velocidade de corrente com molinete e, logo após, 

efetuar a amostragem. 

 

4.2.1.2 Ponto Zero 

 

Ao longo dos últimos 13 anos, a área interna da refinaria foi monitorada por 

consultores externos, universidades e empresas contratadas, além do Centro de 

Pesquisas da Petrobras (CENPES). A Tabela 4.3 sumariza as campanhas 

realizadas, as matrizes avaliadas em cada local, além dos respectivos responsáveis. 

A Figura 4.6 mostra a localização das estações coletadas sistematicamente no 

Ponto Zero. As coordenadas geográficas encontram-se no Apêndice C. 

 

Tabela 4.3 -  Sumário da amostragem no Ponto Zero: campanhas real izadas, 
matrizes e locais incluídos e respectivos responsáv eis. 

Campanha 
Banhado 1 

Banhados     
2 e 3 

Banhado 4 Responsável 
pela coleta 

Responsável 
pelas análises 

químicas ASub So ASub So ASub So 
Ago/2000† x  x    

UFRGS, 
Instituto de 

Geociências 

CENPES e 
REPAR Jul/2001† x  x    

Mar/2003 x x   x x 
UFRGS, 

Instituto de 
Química 

Jun/2003 x x   x x 
Nov/2003 x x   x x 
Abril/2004 x x   x x 
Jan/2007 x x   x x 

Innolab 

Jul/2007 x x   x x 
Jul/2008 x x x x x x 
Jan/2009 x x x x x x 
Jul/2009 x  x x x x 
Jan/2010 x  x x x x 
Abril/2010 x  x  x  

ASub: água subterrânea;  So: solo.  
†: nestas campanhas, amostras de água subterrânea foram coletadas no Banhado 4, em estações 
onde não houve continuidade (Apêndice D). 
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Figura 4.6 - Localização das estações de amostragem no Ponto Zero: (a) Ponto Zero; (b) Banhado 1; 
(c) Banhados 2 e 3; e (d) Banhado 4. 
  

a 

b 
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Figura 4.6 - Localização das estações de amostragem no Ponto Zero: (a) Ponto Zero; (b) Banhado 1; 
(c) Banhados 2 e 3; e (d) Banhado 4. (continuação) 

c 

d 
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Muitas estações tiveram a amostragem descontinuada. O Apêndice D 

mostra a localização e alguns resultados de água subterrânea para essas estações. 

Os motivos para a interrupção da amostragem são diversos: nos locais onde se 

acreditava que o poço de monitoramento estava contaminado e não a água 

subterrânea propriamente dita, optou-se por construir novos poços; no Banhado 4 

houve mudança de estratégia de amostragem, passando-se a utilizar poços 

multinível a partir de 2003; e também para concentrar os esforços de amostragem 

ao locais mais contaminados. 

 

4.2.2 Amostragem para identificação de fontes atrav és de razões diagnósticas 

calculadas a partir de áreas e alturas de picos cro matográficos e análise 

quimiométrica 

 

As técnicas de identificação de fontes através de razões diagnósticas 

calculadas a partir de áreas e alturas de picos cromatográficos e análise 

quimiométrica exigiram coleta específica, em função da indisponibilidade de 

amostras estocadas ou de dados brutos nos estudos realizados por terceiros. Essas 

coletas foram realizadas exclusivamente para o atendimento dos objetivos 

específicos deste trabalho de tese de doutorado. 

 

As amostras de solo da área de refinaria (Ponto Zero) e de sedimento das 

estações nas proximidades das margens do Rio Iguaçu (Guajuvira, General Lúcio e 

Balsa Nova) foram coletadas em julho de 2009 e março de 2010.  

 

Finalizando o conjunto de amostragem, foi coletada uma amostra de água 

subterrânea oleosa de um poço de monitoramento (PM-09) através de um bailer. 

Essa amostra foi transferida diretamente para um frasco de vidro de 40 mL com 

tampa de Teflon e mantida a 4 ºC até a preparação.  

 

Os locais de amostragem e a identificação das amostras coletadas para 

identificação de fontes através de razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e 

alturas de picos cromatográficos e análise quimiométrica são mostrados na Figura 

4.7. As coordenadas geográficas encontram-se no Apêndice C. 
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Figura 4. 7 - Mapa de amostragem e identificação das amostras coletadas especificamente para este trabalho.  
Fonte GALLOTTA; CHRISTENSEN, 2012. 
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4.3 Técnicas analíticas para determinação de concen tração de hidrocarbonetos 

 

Os dados de concentração de hidrocarbonetos da fase diagnóstico pós-

derrame e do monitoramento ambiental realizado desde então foram obtidos 

utilizando-se os métodos analíticos descritos na Tabela 4.4. Estas análises foram 

realizadas por diversos laboratórios em estudos conduzidos pela Petrobras 

(PETROBRAS/CENPES/REPAR, 2001) ou por terceiros para a Petrobras (UFRGS 

2003a, 2003b, 2003c, 2004; HYDROGÉO PLUS INC., 2009, 2010).  

 

Em 2000 e 2001, a análise de THP foi realizada no extrato total sem 

purificação e pode também ser entendida como o total de matéria orgânica extraída, 

que também inclui compostos polares de origem não petrogênica, e.g. ácidos 

graxos, álcoois e esteróis. Em 2001, especificamente para o sedimento dos rios 

Barigüi e Iguaçu também foi realizada a avaliação da fração saturada  dos extratos 

das amostras, obtida após procedimento de separação do extrato orgânico nas 

frações saturada e aromática. Na fração saturada não estão presentes os 

compostos aromáticos presentes no petróleo e compostos polares considerados 

interferentes. 

 

Entre 2003 e 2004, há uma grande lacuna de informação a respeito dos 

métodos analíticos utilizados pelo Instituto de Química da UFRGS (UFRGS, 2003a, 

2003b, 2003c, 2004), que não pôde ser esclarecida. No entanto, em um dos 

relatórios (UFRGS, 2003a), a informação de que a análise de THP foi realizada pelo 

método gravimétrico (e não por cromatografia gasosa) para os solos do Banhado 4 

traz preocupação sobre a adequação das técnicas analíticas utilizadas para os 

demais parâmetros. A gravimetria não produz resultados acurados em amostras 

ambientais em função da pequena massa medida, além de exibir desvio padrão 

elevado para réplicas de amostras (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007). Por 

isso, na avaliação dos níveis de hidrocarbonetos realizada nesta tese, os resultados 

de 2003 e 2004 foram vistos com reservas do ponto de vista de qualidade técnica. 

 

A ausência de informações sobre os métodos analíticos entre 2003 e 2004 é 

um exemplo típico de falha de registro nas informações. Em estudos ambientais, o 

trabalho é interdisciplinar e a avaliação da qualidade dos relatórios de resultados 
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necessita da leitura de profissionais de diversas áreas do conhecimento, a fim de 

identificar informações relevantes para o entendimento do problema que não tenham 

sido devidamente relatadas e discutidas. 

 

Entre 2007 e 2010, previamente à análise de THP foi realizado procedimento 

de purificação do extrato, através da adsorção com florisil, que reteve a contribuição 

da matéria orgânica polar. Comparativamente à fração saturada , o extrato 

purificado  com florisil é menos restritivo no que diz respeito aos compostos 

removidos. Os compostos presentes no extrato purificado  incluem principalmente 

alifáticos de cadeia longa ou ramificados, alicíclicos, compostos policíclicos 

aromáticos parentais ou aquilados de menor massa molar (ISO 16703:2004, seção 

3.1; ISO 9377-2:2000(E), seção 3.1).    

 

Em suma, ao longo deste trabalho a análise de THP será reportada de três 

formas: THP (extrato total), THP (fração saturada) e THP (extrato purificado). 
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Tabela 4.4 - Métodos para determinação da concentra ção de hidrocarbonetos . 

Procedimento Técnica Método 

2000 e 2001 (PETROBRAS/CENPES/REPAR)  

Extração de amostras aquosas Extração líquido-líquido USEPA 3510C 

Extração de amostras sólidas Extração por ultrassom USEPA 3550C 

Purificação e fracionamento do 
extrato orgânico (para análise 

de HPA) 

Fracionamento em coluna 
aberta 

USEPA 3630C 
adaptado 

Análise de THP 
Cromatografia gasosa 

(CG/DIC) USEPA 8015C 

Análise dos HPA e homólogos 
alquilados 

Cromatografia gasosa-
Espectrometria de Massas 

(CG/EM) 

USEPA 8270D 
adaptado 

2003 e 2004 (UFRGS, Instituto de Química)  

Extração de amostras aquosas ? ? 

Extração de amostras sólidas 

Extração a líquido 
pressurizado                       

(Em jan. 2003, para amostras 
de solo do Banhado 4) 

USEPA 3545 

Purificação e fracionamento do 
extrato orgânico 

? ? 

Análise de THP 

Gravimetria, sem adsorção 
com sílica                            

(Em jan. 2003, para amostras 
de solo do Banhado 4) 

? 

Análise dos HPA e homólogos 
alquilados 

? ? 

2007 a 2010 (Innolab)  

Extração de amostras aquosas Extração líquido-líquido USEPA 3510C 

Extração de amostras sólidas Extração por ultrassom USEPA 3550C 

Análise de THP 
Cromatografia gasosa 

(CG/DIC) 

ISO 16703 
(amostras sólidas) 

ISO 9377-2 
(amostras líquidas) 

Análise dos HPA e homólogos 
alquilados 

Cromatografia gasosa-
Espectrometria de Massas 

(CG/EM) 

USEPA 8270D 
adaptado 

?: representa a ausência de informações nas fontes: UFRGS, 2003a, 2003b, 2003c e 2004. 



 106 
 
4.4 Métodos para avaliação dos níveis de hidrocarbo netos 

 

4.4.1 Critérios de qualidade ambiental 

 

Na avaliação dos resultados de hidrocarbonetos, foram priorizados os 

critérios de qualidade ambiental existentes na legislação brasileira (CONAMA, 2009; 

CONAMA, 2005). Na ausência de padrões nacionais, foram utilizados valores 

orientadores e de referência de outros países utilizados internacionalmente. Os 

detalhes são apresentados na seção de Resultados para facilitar a comparação. 

 

4.4.2 Balanço de massa 

 

Em julho de 2007, os dados de vazão das estações dos rios Barigüi e Iguaçu 

foram obtidos a partir da área da seção transversal e da velocidade de corrente na 

maioria das estações. Em Porto Amazonas, São Mateus do Sul e União da Vitória, 

em função da ausência de dados de campo, as vazões foram estimadas utilizando-

se como referência a estação de Balsa Nova, através de extrapolação, a partir da 

relação de proporcionalidade entre as vazões específicas de duas estações de um 

mesmo rio (Equação 4.1) (BIDONE, 1992).  

 

QR / AR ~ QX / AX Equação 4.1 
Onde  QR: vazão na estação de referência;  

AR: área drenada pela estação de referência;  
QX: vazão na estação X;  
AX: área drenada pela estação X. 

 

Em 2000 e 2001, em função da ausência de quaisquer dados de campo, as 

vazões foram estimadas para todas as estações, através de extrapolação dos dados 

de julho de 2007 (referência), a partir da relação aproximada de proporcionalidade 

entre a vazão e pluviosidade em cada estação (Equação 4.2) (BIDONE, 1992).  

 

QXR / PXR ~ QXY / PXY Equação 4.2 
Onde  QXR: vazão na estação X na data de referência (julho/2007);  

PXR: pluviosidade na estação X na data de referência (julho/2007);  
QXY: vazão na estação X no mês/ano Y;  
PXY: pluviosidade na estação X no mês/ano Y. 
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As áreas geradoras de fluxos materiais de contribuição relativas às estações 

de coleta foram calculadas utilizando-se de imagens inferométricas do sensor orbital 

norte americano SRTM (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/) e das 

coordenadas geográficas das estações (Apêndice E). Após o download, as imagens 

e as coordenadas geográficas foram importadas para o software ArcGIS versão 

9.3.1, e utilizando-se a caixa de ferramentas “ArcToolbox”, extensão “Spatial Analyst 

Tools”,  ferramenta “Hydrology”,  foram executados os comandos “Fill”, “Flow 

Direction”, “Flow Accumulation”, “Stream to Feauture” e “Watershed”. É importante 

ressaltar que antes do comando “Stream to Feauture” foi executado o comando 

“Con” parte integrante da ferramenta “Conditional” da mesma extensão “Spatial 

Analyst Tools” (BRUBACHER et al., 2012; SILVA, 2012; TALON; KUNTSCHIK, 

2011). 

 

A pesquisa de informações secundárias relativas à hidrografia e limites 

municipais foi realizada nas bases de dados eletrônicas das instituições 

reconhecidas pelo Governo Federal, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Ministério do Meio Ambiente – MMA e na Agência Nacional e 

Águas – ANA. Após a reunião inicial dos dados disponíveis, realizou-se uma análise 

e seleção dos planos de informações relevantes a este estudo, conforme os 

parâmetros de qualidade cartográfica pré-determinados em relação às escalas 

espacial e temporal e qualidade da informação (SILVA; STRAUCH; CASTRO, 2011, 

p. 45). 

 

4.4.3 Avaliação estatística 

 

Os dados de concentração de THP em solo e água subterrânea nos 

Banhados 1 e 4 no Ponto Zero foram avaliados no programa Statistica® (v.8.0) 

através do Planejamento de Experimentos ou Design of Experiments (DOE) e da 

Análise de Variância (ANOVA) por Análise de Efeitos Principais, adotando-se α=0,05 

como nível de significância para todas as avaliações efetuadas. A estratégia de se 

utilizar dois métodos de avaliação estatística foi de avaliar a convergência de 

informações obtidas, dando maior robustez às conclusões. O número menor de 

resultados das análises químicas nos Banhados 2 e 3 impossibilitou a avaliação 

estatística desses dados através dessas ferramentas. Também não foi possível 
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avaliar estatisticamente os resultados de concentração de HPA em solo e água 

subterrânea, pois um elevado número de amostras apresentou resultados não 

detectáveis, incompatíveis com as estratégias de avaliação estatística adotadas. 

 

Para os solos, os fatores de entrada avaliados foram: (i) a localização da 

estação; (ii) a profundidade; e, (iii) a data da coleta (tempo). Para água subterrânea, 

os fatores de entrada avaliados foram: (i) a localização da estação; e, (ii) a data da 

coleta (tempo) no Banhado 1 e (i) a localização da estação; (ii) a profundidade; e, (iii) 

a data da coleta (tempo) no Banhado 4. No caso do Banhado 1, a profundidade de 

coleta da água subterrânea não foi avaliada pela ausência de dados dessa natureza. 

 

Cada fator representa um aspecto relevante sobre o acompanhamento da 

contaminação no Ponto Zero. A localização da estação guarda os aspectos relativos 

à topografia: em estações mais baixas ou em pequenos “vales” em cada banhado, o 

óleo pode ter sido acumulado superficialmente, permitindo maior tempo de contato 

com o solo, aumentando a possibilidade de penetração da contaminação. A 

profundidade é o fator mais diretamente relacionado à migração vertical nos solos, 

quanto maior a profundidade espera-se menor presença de contaminação. O tempo 

mostra a evolução da permanência do indicador THP nas estações amostrais, 

fornecendo evidências sobre processos de transformação (decaimento) dos 

contaminantes. 

 

Os dados tratados não apresentavam replicatas para cada conjunto estação 

x profundidade x tempo (ou estação x tempo), portanto não foi possível utilizar a 

Análise de Variância (ANOVA) Fatorial, que avalia também os efeitos de interação 

de maior ordem para múltiplos fatores. Por isso, somente os resultados obtidos 

através do Planejamento de Experimentos apresentam discussão sobre os efeitos 

de interação. 

 

Nos casos em que o resultado de concentração foi inferior ao limite de 

detecção do método analítico, utilizou-se a metade do valor do limite de detecção 

em substituição. 
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Em todas as análises estatísticas efetuadas, foram avaliadas a normalidade 

dos resíduos e homoscedasticidade (homogeneidade das variâncias) a um nível de 

significância de α=0,05. Essas condições são pré-requisitos para a análise 

estatística paramétrica (MONTGOMERY; RUNGER, 2003). Caso os resíduos não 

estejam normalmente distribuídos há duas alternativas. A primeira delas leva ao uso 

de métodos não paramétricos, onde o tipo de distribuição é livre, mas esses 

métodos são geralmente inconvenientes, pois são menos poderosos e flexíveis em 

termos das conclusões que podem fornecer. A segunda alternativa é continuar 

utilizando os testes paramétricos, garantindo que o número de dados incluídos na 

análise estatística é suficientemente grande. Esta última opção é baseada no 

princípio responsável pela popularidade dos testes baseados na distribuição normal: 

quando o número de dados aumenta, o formato da distribuição desses dados se 

aproxima da distribuição normal, mesmo quando a distribuição da variável em 

questão não é normal. Neste trabalho, optou-se pela manutenção da análise 

paramétrica, mesmo sem o cumprimento dos requisitos de normalidade dos resíduos 

e homoscedasticidade.  

 

4.5 Técnicas analíticas para determinação de dados brutos de hidrocarbonetos 

 

As técnicas de identificação de fontes através de razões diagnósticas 

calculadas a partir de áreas e alturas de picos cromatográficos e análise 

quimiométrica exigiram análises químicas específicas, uma vez que são necessários 

dados analíticos brutos (áreas, alturas e cromatogramas) não disponíveis nos 

estudos realizados por terceiros. A seguir, são descritas as técnicas analíticas 

utilizadas com foco na obtenção dos dados brutos. Estas análises foram realizadas 

na Universidade de Copenhague pela autora deste trabalho.  

 

4.5.1 Reagentes e químicos 

 

Todos os solventes utilizados (diclorometano (Tedia, Ohio, EUA) e n-hexano 

(Tedia, Ohio, EUA) foram grau HPLC. O sulfato de sódio anidro (pro analysis, Vetec, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) foi purificado através de aquecimento a 400 ºC por 4 h e 

armazenado em dessecador durante o resfriamento. Uma mistura padrão de 

compostos sub-rogados aromáticos contendo naftaleno-d8, acenafteno-d10, 
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fenantreno-d10, p-terfenil-d14, criseno-d12 e perileno-d12 (AccuStandard, New 

Hawen, CT, EUA) foi adicionada previamente a extração. A mistura de controle de 

qualidade do instrumento incluiu o DFTPP (decafluorotrifenilfosfina), 4,4'-DDT, 

pentaclorofenol, e benzidina (50 ng µL-1, Supelco, Bellefonte, PA, EUA). 

 

4.5.2 Preparação das amostras 

 

As amostras de solo e sedimento foram misturadas com sulfato de sódio 

anidro e adicionadas de 50 µL de solução da mistura padrão dos compostos sub-

rogados aromáticos na concentração de 10 µg mL-1 por composto. As quantidades 

de amostra e de sulfato de sódio para secagem utilizados em cada extração foram 

selecionadas de acordo com o conhecimento prévio sobre os níveis de 

contaminação e o teor de umidade, respectivamente (HYDROGÉO PLUS INC., 

2009, 2010). Para amostras com baixo nível de concentração de total de 

hidrocarbonetos de petróleo (THP < 3×102 mg kg-1), 10 g da amostra úmida foram 

homogeneizados com 30 g de sulfato de sódio. Para amostras contaminadas (THP 

3×102 – 1×104 mg kg-1), a quantidade de material foi reduzida a 1 g de amostra 

úmida e 5 g de sulfato de sódio. 

 

Os extratos das amostras foram obtidos de acordo com o método USEPA 

3545A. As amostras foram extraídas por extração a líquido pressurizado, utilizando-

se instrumento ASE 300 (Dionex, Sunnyvale, CA, EUA). As condições do método 

foram: células de extração de 66 mL, extração com diclorometano, temperatura do 

forno igual a 50 °C, pressão de 1500 psi, tempo de pré-aquecimento de 5 min, 

tempo estático de 5 min, volume de purga de 10%, tempo de purga de 60 s e 3 

ciclos de extração estáticos. Após a extração, o volume de solvente foi reduzido a 1 

mL, utilizando-se equipamento TurboVap 500 (Caliper Life Science, Hopkinton, MA, 

EUA), 30 mL de n-hexano foram adicionados para realização da troca do solvente e 

o extrato foi finalmente concentrado a 1 mL.  

 

Cartuchos de extração em fase sólida recheados com 1,5 g de sílica e 6 g de 

cianopropil (Interchim, Montluçon, França) foram utilizados para remoção de 

contaminantes polares. Após o pré-condicionamento das colunas com 6 mL de n-

hexano, os extratos foram adicionados ao topo da coluna e os hidrocarbonetos de 
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petróleo eluídos com 10 mL de mistura de diclorometano em n-hexano (1:9, v:v). O 

eluente foi então concentrado para 1 mL e mantido a -20 ºC em frascos de vidro 

âmbar até análise. 

 

A amostra de água oleosa (em torno de 40 mL) foi adicionada de padrão de 

compostos sub-rogados aromáticos no mesmo volume e concentração utilizados 

para as amostras sólidas. A amostra foi então extraída 3 vezes por extração líquido-

líquido com 5 mL de n-hexano em cada etapa. O extrato combinado foi filtrado 

através de funil recheado com sulfato de sódio, concentrado até 1 mL e tratado em 

cartucho de extração em fase sólida com procedimento semelhante ao das amostras 

sólidas. As amostras de óleo (1 mL de solução de óleo em n-hexano na 

concentração de 2000 mg L-1) foram adicionadas de padrão de compostos sub-

rogados aromáticos e tratadas em cartucho de extração em fase sólida com 

procedimento semelhante ao das amostras sólidas. 

 

4.5.3 Análise por CG/EM 

 

As amostras foram analisadas por CG/EM, utilizando-se um instrumento 

Agilent 6890N/5975 operando no modo de ionização por impacto de elétrons (EI - 

70eV). O cromatógrafo foi equipado com uma coluna capilar ZB-5 de 60 m (0,25 mm 

diâmetro interno, 0,25 µm espessura de filme). Hélio foi utilizado como gás de 

arraste na vazão de 1,1 mL s-1. Alíquotas de 1 µL foram injetadas no modo pulsado 

sem divisão de fluxo com a temperatura do injetor mantida em 315 ºC. A 

programação de temperatura da coluna foi iniciada a 40 ºC mantidos por 2 min, 

seguindo-se taxa de aquecimento de 25 ºC min-1 até 100 ºC e taxa de aquecimento 

de 5 ºC min-1 até 315 ºC (mantidos por 13,4 min). As temperaturas da linha de 

transferência, da fonte de íons e do quadrupolo foram 315 ºC, 230 ºC e 150 ºC, 

respectivamente. Um total de 55 razões massa-carga (m/z) (Cromatogramas de Íons 

Selecionados (CIS)) divididas em 12 grupos foram adquiridas em modo SIM (cf. 

Tabela 4.5). O dwell time para cada m/z foi de 25 ms resultando em 2,81 varreduras 

s-1. O número de íons monitorados (13 m/z) foi o mesmo em cada grupo para evitar 

diferenças na frequência de varredura. 
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Tabela 4.5 -  Lista dos compostos, CIS e respectivos grupos para análise por 
GC/EM-SIM. 

Compostos CIS Grupo(s) Compostos CIS Grupo(s) 

n-alquil ciclo hexanos 83 I a XII 
C4-decalinas 
C2-fluorenos ** 194 I + II + III + IV +       

VI + VII 

alcanos 85 I a XII C2-dibenzofuranos ** 196 V + VI + VII 

alquil toluenos 105 I a XII C1-dibenzotiofenos *,** 198  VI + VII 

sesquiterpanos 123 I a VI 
C0-fluoranteno *,** 
C0-pireno *,** 202  VII + VIII + IX 

naftaleno ** 128 I C2-fenantrenos/antracenos ** 206 VII + VIII + IX 

benzo(b)tiofeno ** 134  I C3-fluorenos ** 208 VI + VII 

d8-naftaleno 
†
 136 I 

C2-dibenzotiofenos ** 
d10-fluoranteno # 
d10-pireno # 

212 VII + VIII 

C0-decalina 138 I C1-fluorantenos/pirenos *,** 216 VIII + IX 

C1-naftalenos ** 142 II esteranos 217 VIII a XII 

C1-benzo(b)tiofenos ** 148 I + II esteranos 218 X + XI + XII 

C1-decalinas 
acenaftileno ** 152 I + II + III C3-fenantrenos/antracenos ** 220 VII + VIII + IX 

acenafteno ** 154 II + III + IV C3-dibenzotiofenos ** 226 VII + VIII + IX 

C2-naftalenos ** 156 III 
C0-benzo(a)antraceno *,**  
C0-criseno *,** 228 X 

d8-acenaftileno # 160 III C2-fluorantenos/pirenos ** 230 IX + X 

C2-benzo(b)tiofenos ** 162 II + III esteranos triaromáticos 231 X + XI + XII 

d10-acenafteno 
†
 164 III + IV 

C4-fenantrenos/antracenos  ** 
reteno ** 
C0-benzonaftotiofeno ** 

234 VIII + IX + X 

C2-decalinas 
C0-fluoreno ** 166 I + II + V 

C4-dibenzotiofenos 
d12-benzo(a)antraceno # 
d12-criseno 

†
 

240 VIII + IX + X 

C0-dibenzofurano ** 168  II + III + IV C1-crisenos *,** 242  X + XI 

C3-naftalenos ** 170 IV + V d14-p-terfenil 
†
 244 VIII 

C3-benzo(b)tiofenos ** 
d10-fluoreno # 176 IV + V C1-benzonaftotiofenos ** 248 X + XI 

C0-fenantreno *,** 
C0-antraceno *,** 178 VI HPA de 5 anéis *,** 252 XI + XII 

C3-decalinas 
C1-fluorenos ** 180 I + II + III + V C2-crisenos ** 256 XI 

C1-dibenzofuranos ** 182 IV + V + VI 
d12-benzo(k)fluoranteno #  
d12-benzo(a)pireno # 
d12-perileno 

†
 

264 XI + XII 

C4-naftalenos ** 
C0-dibenzotiofeno ** 184 IV + V + VI C3-crisenos ** 270 XI + XII 

d10-fenantreno 
†
 

d10-antraceno # 
188 VI HPA de 6 anéis *,** 276 XII 

C4-benzo(b)tiofenos ** 190 IV + V HPA de 5 anéis ** 278 XII 

terpanos tricíclicos 
hopanos 191 IX + X + XI + XII 

d12-indeno(1,2,3-cd)pireno # 
d12-benzo(g,h,i)perileno # 288 XII 

C1-fenantrenos/antracenos *,** 
d8-dibenzotiofeno # 192 V + VI + VII    

 

# padrões internos analisados, mas não adicionados às amostras neste estudo de caso em particular; 
† padrões internos utilizados para o Esquema I de normalização, na identificação de fontes inicial baseada em subconjunto 
de CIS; 
* CIS incluídos na identificação de fontes inicial baseada em subconjunto de CIS (item 6.4.1); 
** CIS incluídos na identificação de fontes utilizando-se os 38 grupos de CPA (item 6.4.2). 
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4.5.4 Controle de qualidade 

 

As amostras foram divididas em seis bateladas. Entre as bateladas da 

sequência analítica foram analisados diclorometano, uma amostra de óleo (mistura 

1:1 de óleo combustível pesado do navio Baltic Carrier com petróleo do campo de 

Brent no mar do Norte ('Óleo CQ' nos gráficos de ACP) (CHRISTENSEN et al., 

2004)) e a mistura de controle de qualidade do instrumento. Estas soluções teste 

foram utilizadas para controle de qualidade através do monitoramento diário de 

contaminação cruzada; mudanças nas formas dos picos, resolução cromatográfica e 

sensibilidade; e para verificar a sintonia (tuning), a inatividade do injetor e 

desempenho de coluna cromatográfica, respectivamente. 

 

Além do controle de qualidade regular para métodos por CG/EM, para 

realizar a análise de seções de cromatogramas por quimiometria, são altamente 

recomendadas amostras adicionais de validação, i.e., réplicas analíticas ao longo 

bateladas. Estas amostras são usadas para garantir que o processamento de dados 

é capaz de remover a variação não relacionada com a composição química. Dessa 

forma, cinco extratos de amostra foram incluídos aleatoriamente em cada batelada: 

uma amostra do óleo Cusiana, duas amostras com perfil cromatográfico de óleo 

intemperizado, duas amostras com índice de preferência de carbono (IPC) de valor 

elevado e ausência de mistura complexa não resolvida (MCNR) e uma amostra com 

IPC de valor elevado e presença de MCNR. A escolha foi baseada em análise 

anterior por CG/DIC (HYDROGÉO PLUS INC., 2009, 2010). 

 

Adicionalmente, a cada dez corridas cromatográficas analisou-se um extrato 

de amostra de 'referência', que consistiu de mistura de quantidades iguais de oito 

extratos. Neste estudo de caso, as análises por CG/DIC anteriores estavam 

disponíveis, facilitando a seleção de extratos de amostras representativas do 

conjunto amostral.  

 

Além disso, algumas diluições (1:10, 1:20, 1:40 e 1:100) da amostra mais 

concentrada (água oleosa) foram preparadas e injetadas no último lote. Essas 

diluições foram usadas para avaliar a reprodutibilidade do método no agrupamento e 
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identificação de amostras com a mesma composição química, mas com diferentes 

concentrações de THP. 

 

4.6 Técnicas para identificação de fontes de hidroc arbonetos 

 

A identificação das fontes dos hidrocarbonetos nas amostras de sedimento 

dos Rios Iguaçu e Barigüi e de solo do Ponto Zero foi feita utilizando-se as seguintes 

abordagens: razões diagnósticos de HPA calculadas a partir de concentrações, 

razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas (sinais) de picos 

cromatográficos e análise quimiométrica. 

 

4.6.1 Razões diagnósticas 

 

4.6.1.1 Razões diagnósticas calculadas a partir de concentrações 

 

Para selecionar as razões diagnósticas mais adequadas à aplicação nesse 

trabalho, as razões diagnósticas comumente utilizadas para identificação de fontes 

(GSCHWEND; HITES, 1981; SOCLO, 1986 apud BAUMARD et al., 1998, SICRE et 

al., 1987; BUDZINSKI et al., 1997; YUNKER et al., 2002; PRAHL; CARPENTER, 

1983; GARRIGUES et al., 1995; BLUMER;YOUNGBLOOD, 1975; WANG et al., 

1999; BAUMARD et al., 1998) foram calculadas para o óleo Cusiana (Tabela 4.6). 

Aquelas que resultaram em classificação deste óleo como pertencente à faixa 

petrogênica foram selecionadas como promissoras para identificar a presença de 

petróleo na área afetada pelo acidente. Portanto, foram excluídas da avaliação, as 

razões envolvendo fluoranteno e pireno. 
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Tabela 4.6 -  Razões diagnósticas comumente utilizadas para ident ificação de 
fontes calculadas para o óleo Cusiana. 

Razão Valor calculado  
(óleo Cusiana)  Classificação de fonte  

HPA parentais  
Fe/An  142 Petrogênica 
Ft/Pi  1,13 Pirolítica 
An/(An+Fe)  0,01 Petrogênica 

Ft/(Ft+Pi)  0,53 Combustão de carvão, 
madeira ou vegetação 

BaA /C  0,16 Petrogênica 
BaA /(BaA+C)  0,14 Petrogênica 
IPi /(IPi+BPe)  0 Petrogênica 

HPA parentais e alquilados  
ΣC1-Fe/Fe 4,10 Petrogênica 
(Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) 0,20 Petrogênica ou Pirolítica 
ΣHPA 3-6 anéis/  
(Σ5séries HPA alquilados)  0,02 Petrogênica 

 

Algumas razões tiveram sua aplicação limitada, pois compostos necessários 

ao cálculo não foram avaliados no óleo e/ou nas amostras de sedimento (em uma ou 

várias campanhas), e.g. abundância do perileno em relação aos isômeros 

pentacíclicos de mesma massa. 

 

4.6.1.2 Razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas de picos 

cromatográficos 

 

O procedimento para identificação de fontes através de razões diagnósticas 

calculadas a partir de áreas e alturas (sinais) de picos cromatográficos seguiu o 

método para identificação de fonte de derrame de óleo utilizado no Mar do Norte 

(CEN, 2012). Este método é aplicável na identificação da fonte dos hidrocarbonetos 

presentes em ambientes marinhos, estuarinos e outros ambientes aquáticos através 

da comparação entre as amostras suspeitas e as possíveis fontes.  

 

A semelhança entre uma amostra suspeita e uma amostra fonte foi testada 

através da comparação da composição química detalhada dessas amostras, 

utilizando-se um grupo de compostos diagnósticos para petróleo. Quando nenhuma 

diferença significativa (i.e. diferenças menores que a variabilidade analítica) foi 

encontrada, as amostras foram consideradas como tendo a mesma origem. Por 

outro lado, quando diferenças legítimas (i.e. diferenças maiores que a variabilidade 
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da análise, mas não relacionadas a mudanças na composição química ocorridas 

após o derrame, e.g. intemperismo, mistura ou heterogeneidade) foram observadas 

para os compostos diagnósticos, as amostras foram consideradas como não tendo a 

mesma origem. 

 

No procedimento foram utilizadas análises por cromatografia gasosa com 

detectores de ionização de chama (CG/DIC) e espectrômetro de massas (CG/EM). 

Os resultados foram avaliados através de comparação: (i) visual dos cromatogramas 

(avaliação qualitativa) e (ii) numérica das razões entre áreas ou alturas (sinais) de 

picos cromatográficos de compostos (avaliação quantitativa).  

 

As razões foram determinadas de duas formas: 

 

(i) Medidas de abundância relativa de compostos de interesse normalizadas 

pela abundância: (i) de um n-alcano ou grupo de n-alcanos não intemperizado(s) 

(análise por CG/DIC) ou (ii) do 17α(H), 21β(H)-hopano – ou ainda, se o hopano não 

estiver presente em quantidade suficiente, do tetrametilfenantreno (CG/EM). 

 

A visualização dos resultados de abundâncias relativas normalizadas dos 

compostos foi obtida através dos PW-plots (percentage weathering plots), ou 

gráficos de intemperismo . Para a construção do gráfico, os dados de áreas ou 

alturas (sinais) de picos cromatográficos da amostra “suspeita” foram normalizados 

pelo sinal de um composto ou grupo de compostos não intemperizado(s), tendo 

como referência a amostra fonte (Equação 4.3). O objetivo foi tornar as amostras 

comparáveis, uma vez que as mesmas muito provavelmente apresentavam 

diferentes concentrações. Calculou-se então o percentual do composto X na 

amostra “suspeita”, tendo com referência a amostra fonte (Equação 4.4). 

Finalmente, os resultados percentuais foram plotados ao longo dos tempos de 

retenção. Em função da variabilidade analítica, valores percentuais entre 85% a 

118% do composto X na amostra “suspeita”, em relação à amostra fonte, são 

aceitáveis para amostras com a mesma origem (CEN, 2012).  

 

  Equação 4.3 
S

F
S

N
S SNI

SNI
xSXSX =
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Onde : sinal (área ou altura do pico cromatográfico) do composto X na amostra 

“suspeita”, normalizado pelo sinal (área ou altura do pico cromatográfico) do 

composto não intemperizado, tendo com referência a amostra fonte; 

: sinal (área ou altura do pico cromatográfico) do composto X na amostra 

“suspeita”; 
: sinal (área ou altura do pico cromatográfico) do composto não intemperizado 

na amostra fonte; 
: sinal (área ou altura do pico cromatográfico) do composto não intemperizado 

na amostra “suspeita”. 
 

 Equação 4.4 

Onde : percentual do composto X na amostra “suspeita”, tendo com referência a 

amostra fonte; 

: sinal (área ou altura do pico cromatográfico) do composto X na amostra fonte. 
 

A comparação das abundâncias normalizadas dos compostos varrendo toda 

a faixa de pontos de ebulição do óleo (C10 a C40), na forma de PW-plots revelou: (i) a 

variância da análise e integração de duplicatas; (ii) as diferenças de concentração 

entre compostos (e.g. biomarcadores e HPA na análise por CG/EM); e (iii) os efeitos 

de intemperismo nos compostos individuais e grupos de compostos, e 

consequentemente, nas razões diagnósticas baseadas nesses compostos. Quando 

os efeitos de intemperismo nas amostras puderam ser explicados, as razões 

diagnósticas afetadas foram eliminadas ou consideradas com ressalvas durante a 

comparação de uma amostra de derrame intemperizada e uma amostra de fonte não 

intemperizada.   

 

(ii) Razões diagnósticas (RD) calculadas a partir de área ou altura de picos 

cromatográficos de compostos com dados brutos analisados através da mesma 

razão massa sobre carga (m/z) dentro de faixa limitada de tempos de retenção. 

 

No Apêndice A consta a lista completa das razões diagnósticas utilizadas no 

método. 

 

As RD entre dois picos distintos foram calculadas segundo a Equação 4.5.  

, ou  Equação 4.5 

N
SSX

SSX

FSNI

SSNI

100% x
SX

SX
X

F

N
S

S =

SX%

FSX

B

A
RD =
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 (em %, dependendo da preferência do usuário) 
 

Onde  A: altura (ou área) do pico correspondente ao composto A; 
B: altura (ou área) do pico correspondente ao composto B. 

 

A comparação foi feita através de diferenças relativas entre os valores das 

RD obtidos para a amostra fonte e amostra “suspeita” (Equação 4.6). O método 

estabelece o limite máximo de 14% para que a diferença relativa entre as RD não 

seja considerada como significativa. Esse limite foi obtido através da análise de 

amostras idênticas (réplicas), onde valores inferiores a 14% estão dentro da 

variabilidade analítica. Portanto, amostras com a mesma origem devem ter RD 

semelhantes e as diferenças relativas devem permanecer abaixo do valor limite 

estabelecido. A Tabela 4.7 exemplifica os cálculos. 

 

 
Equação 4.6 

Onde  : diferença relativa entre as razões da amostra fonte e amostra suspeita; 

: razão diagnóstica calculada para amostra fonte; 

: razão diagnóstica calculada para amostra suspeita; 

: média entre as razões diagnósticas das amostras fonte e suspeita. 
 

Tabela 4.7 -  Exemplo de comparação de razões diagnósticas.  

Razões a serem 
comparadas em % 

Média Diferença 
Absoluta 

Diferença 
Relativa Conclusão 

Amostra 
Fonte 

Amostra 
Suspeita 

48 52 50 52 – 48 = 4 4/50*100 = 8 
8 < 14                       

Não há diferença 
significativa 

35 45 40 45 – 35 = 10 10/40*100 = 25 
25 > 14                      

Há diferença 
significativa 

  

B

A
xRD 100=

FS

SF

RD

RDRD
xDR

−
= 100%

DR%

FRD

SRD
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A Figura 4.8 apresenta o fluxograma de decisão do método.  

 

A análise por CG/DIC foi utilizada para avaliar todas as amostras 

(screening). Pela comparação visual dos cromatogramas, as amostras claramente 

diferentes da amostra fonte puderam ser descartadas da análise mais detalhada 

descrita no Nível 2 (Figura 4.8). As diferenças nas amostras ocorridas em função do 

intemperismo foram reconhecidas e visualizadas pela sobreposição de 

cromatogramas. Para amostras não identificadas como claramente diferentes, os 

picos de n-alcanos e isoprenoides foram integrados e as respectivas abundâncias 

normalizadas (Equações 4.1 e 4.2) e as RD foram calculadas (Equação 4.5) e 

comparadas (Equação 4.6).  

 

Quando não houve diferenças significativas entre as amostras, avançou-se 

para o Nível 2. A análise por CG/EM foi utilizada para detalhamento da composição 

das amostras. Os passos foram os mesmos descritos na análise por CG/DIC, mas 

agora um grande número de diferentes grupos de compostos foi investigado e 

comparado entre as amostras. Através da comparação visual dos cromatogramas de 

massas, quando a amostra foi claramente diferente da amostra fonte, descartou-se a 

possibilidade de que elas tivessem a mesma origem. Do mesmo modo que no Nível 

1, para amostras não identificadas como claramente diferentes, uma lista de 

compostos diagnósticos foram integrados (Apêndice A) e as respectivas 

abundâncias normalizadas (Equações 4.1 e 4.2) e as RD foram calculadas (Equação 

4.5) e comparadas (Equação 4.6).  

 

A avaliação conjunta das informações obtidas a partir das RD, PW-plots e 

comparação visual dos cromatogramas forneceu uma percepção detalhada das 

diferenças e similaridades entre as amostras fonte e suspeita. As conclusões 

possíveis foram (Figura 4.8): 

 

Amostras têm a mesma origem (identificação positiva) 

Quando as diferenças nos padrões cromatográficos e nas razões 

diagnósticas das amostras comparadas foram mais baixas do que a variabilidade do 

método, ou puderam ser explicadas de forma inequívoca, por exemplo, por 

intemperismo. As amostras foram consideradas idênticas.   



 120 
 
Amostras provavelmente têm a mesma origem 

Quando as diferenças nos padrões cromatográficos e nas razões 

diagnósticas das amostras comparadas não permitiram concluir inequivocamente 

que elas têm a mesma origem, mas puderam ser explicadas por fatores externos, 

por exemplo, pela combinação de intemperismo e mistura (de óleos ou derivados em 

diferentes proporções) ou pelo caráter não representativo ou heterogêneo das 

amostras disponíveis. 

 

Resultados inconclusivos 

Quando as diferenças nos padrões cromatográficos e nas razões 

diagnósticas das amostras comparadas não permitiram concluir inequivocamente se 

elas têm ou não a mesma origem, por exemplo, no caso de pequena quantidade de 

amostra. 

 

Amostras não têm a mesma origem (identificação negativa) 

Quando as diferenças nos padrões cromatográficos e nas razões 

diagnósticas das amostras comparadas foram maiores do que a variabilidade do 

método e não puderam ser explicadas por fatores externos como o intemperismo, a 

contaminação ou a heterogeneidade. As amostras eram claramente diferentes. 
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Figura 4.8 - Fluxograma de decisão para método de identificação de fonte de derrame de óleo. 
Fonte: Adaptado de CEN, 2012. 
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4.6.2 Análise quimiométrica 

 

4.6.2.1 Dados 

 

O conjunto de dados para análise quimiométrica consistiu em janelas de 

tempo de retenção de 55 CIS por amostra (cf. Tabela 4.5), incluindo os padrões 

deuterados.  

 

As 127 amostras do estudo foram analisadas e separadas em um ‘conjunto 

de treinamento’ constituído de 66 extratos de amostra coletados da área de estudo 

(cf. Figura 4.7) e quatro 'conjuntos de validação'. O ‘conjunto de treinamento’ incluiu 

três amostras do petróleo derramado (Cusiana), duas provenientes dos tanques da 

refinaria e uma do ponto de ruptura da tubulação. Os quatro ‘conjuntos de validação’ 

foram: oito amostras em duplicata ('Duplicatas' nos gráficos de ACP), quatro 

diluições do extrato concentrado da amostra de água oleosa ('Diluições' nos gráficos 

de ACP), 19 réplicas de análise do extrato da ‘amostra de referência’ ('Referências' 

nos gráficos de ACP) e 30 réplicas de análise (seis injeções de cinco extratos de 

amostras selecionadas, 'Réplicas' nos gráficos de ACP). 

 

4.6.2.2 Processamento e análise dos dados 

 

Os dados brutos dos 55 CIS para cada amostra foram exportados em 

formato de arquivo AIA utilizando-se o programa comercial ChemStation (Agilent 

technologies).  NetCDF foi usado para resgatar os dados relevantes (e.g., 

intensidades de sinal, nome das amostras, descrição das amostras) no ambiente de 

programação MATLAB 7.10.0 (R2010a), no qual os dados foram pré-processados e 

analisados. Os algoritmos para importação dos arquivos CDF, Correlation Optimized 

Warping (COW) e ACP foram obtidos no sítio www.models.life.ku.dk/algorithms 

(acessado em 07 de jun. de 2010). 

 

Os cromatogramas compreendendo entre 344 para 8710 pontos foram 

reduzidos antes do processamento de dados, por inspeção visual, eliminando-se 

partes sem informações relevantes. Os trechos removidos incluíram seções de 

cromatograma com baixa relação sinal-ruído (S/N) e seções onde compostos alvo 
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não eram esperados. O procedimento descrito por Christensen et al. (2005, 2007, 

2010) foi utilizado visando eliminar a variação não relacionada com a composição 

química. O pré-processamento consistiu na remoção de linha de base, alinhamento 

de tempos de retenção e normalização de dados. 

 

A linha de base foi removida calculando-se a primeira derivada dos dados 

cromatográficos (subtração ponto a ponto). O alinhamento de tempo de retenção foi 

realizado em duas etapas: (i) aplicando-se deslocamentos rígidos (isto é, sem 

compressão ou expansão) sobre os cromatogramas e (ii) empregando-se o 

algoritmo de Correlation Optimized Warping (COW) (NIELSEN; CARSTENSEN; 

SMEDSGAARD, 1998; TOMASI; VAN DEN BERG; ANDERSSON, 2004). O 

algoritmo COW alinha um cromatograma da amostra com base em um 

cromatograma alvo, esticando ou comprimindo segmentos da amostra ao longo do 

eixo de tempo de retenção através de interpolação linear. Os parâmetros ótimos de 

deformação (ou seja, o comprimento dos segmentos, nos quais os sinais são 

divididos, e o 'parâmetro de folga', que representa a variação de comprimento 

permitida) foram determinados através de busca em grade no espaço definido pelos 

limites dos parâmetros, seguida por uma busca Simplex discreta por valores 

máximos para a ‘warping effect function’ (SKOV; VAN DEN BERG; TOMASI, 2006). 

 

Os CIS para cada m/z foram alinhados separadamente com base nos CIS 

de uma amostra alvo. O critério de escolha da amostra alvo para o alinhamento foi 

selecionar aquela com a maior soma de coeficientes de correlação com as demais. 

Dessa forma, a amostra alvo foi escolhida entre as injeções da amostra de 

referência, uma vez que a amostra de referência foi preparada com o objetivo de ser 

uma amostra média, contendo a maioria dos picos, o que é essencial para o correto 

alinhamento. 

 

Embora a remoção de linha de base e o alinhamento de tempos de retenção 

sejam etapas essenciais na preparação dos dados, os métodos envolvidos não são 

importantes para a interpretação dos resultados do modelo. O esquema de 

normalização, por outro lado, afeta diretamente a o foco da análise quimiométrica e 

a interpretação dos resultados (GALLOTTA; CHRISTENSEN, 2012). Neste sentido, 

foram aplicados três esquemas de normalização:   
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Esquema I:  normalização da intensidade de cada pico pelo respectivo 

padrão interno, visando à redução de variação relacionada com a preparação da 

amostra e a análise instrumental, mas retendo as diferenças de concentração entre 

as amostras, as variações entre grupos de compostos e as variações de composição 

química dentro de cada CIS. No Esquema I, o foco principal da análise (maior 

variação observada no conjunto de dados) está na di ferença dos níveis de 

contaminação entre as amostras. 

 

Esquema II:  concatenação dos CIS seguida por normalização pela norma 

euclidiana constante, com o objetivo de remover as diferenças de concentração, 

mas mantendo as variações entre os grupos de compostos e as variações de 

composição química dentro de cada CIS. No Esquema II, podem ser avaliados 

tanto o grau de intemperismo (independentemente do tipo: físico ou biológico) 

quanto as fontes dos hidrocarbonetos presentes nas amostras.  

 

Esquema III:  normalização pela norma euclidiana constante em cada CIS e 

posterior concatenação, visando eliminar as diferenças de concentração e também 

as variações entre grupos de compostos e mantendo apenas as variações de 

composição química dentro de cada CIS. No Esquema II, após a remoção de 

grande parte da variação do conjunto de dados, pode m ser avaliadas as 

características relacionadas às diferenças entre co mpostos numa mesma m/z, 

e.g. fontes de hidrocarbonetos.  

 

Os sinais pré-processados para todas as amostras foram empilhados em 

uma matriz X (I x J), onde I denota o número de amostras e J o comprimento dos 

sinais, e modelados por ACP. O modelo de componentes principais (CP) foi 

calculado com base no conjunto de treinamento após centralização pela média dos 

valores em cada coluna. Os conjuntos de validação (viz. amostras que não estão 

presentes no conjunto de treinamento) foram projetados sobre o modelo após a 

centralização pela média dos valores em cada coluna do conjunto de treinamento. O 

modelo foi adicionalmente validado por inspeção visual dos loadings e interpretação 

química dos scores e loadings. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE 

HIDROCARBONETOS 

 

A avaliação dos níveis de concentração de hidrocarbonetos em um local 

sujeito ao aporte crônico de diversas fontes e que ainda foi afetado por um evento 

agudo acidental como um derrame de óleo envolve um série de desafios que devem 

ser considerados na construção do conhecimento sobre o grau de contaminação 

desse ambiente. Nesse estudo, destacam os seguintes pontos: 

 

(i) Não havia informações sobre os níveis de hidroc arbonetos pré-

acidente (valores de background). Antes de um derrame de petróleo, mesmo em 

locais não contaminados, sempre existe algum nível de hidrocarbonetos de 

background. Como as concentrações naturais tendem a seguir distribuições log-

normais, mesmo elevadas concentrações de um composto podem se originar 

somente de fontes não antropogênicas. A situação é ainda mais complexa em 

ambiente sujeito ao aporte crônico de diversas fontes, onde um número 

estatisticamente significativo de amostras de background deve ser medido para 

determinar a distribuição dos compostos em condições pré-derrame. Somente 

concentrações estatisticamente superiores aos valores de background indicam de 

fato contribuição do derrame. Se a contribuição da contaminação de background não 

for conhecida, a natureza e a extensão de qualquer impacto (ou mesmo se algum 

impacto ocorreu de fato) podem ser superestimadas.  

 

(ii) O monitoramento de todos os compartimentos não  foi iniciado logo 

após o acidente . Nestes compartimentos, a concentração dos indicadores na 

condição mais crítica é desconhecida. Após a ocorrência de um derrame de óleo, a 

prioridade imediata é a resposta à emergência, que engloba ações de contenção e 

recolhimento de óleo. Por questão de segurança e logística, essas ações muitas 

vezes não podem ser realizadas juntamente com o monitoramento dos 

compartimentos ambientais. 

 

(iii) A amostragem não foi realizada de forma siste mática no tempo. Em 

alguns compartimentos, o intervalo entre as campanh as é de alguns anos. O 

monitoramento dos impactos de um derrame de óleo geralmente se estende por 
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muitos anos ou décadas e a frequência de amostragem dificilmente é mantida por 

todo esse período. 

 

(iv) Houve fatores responsáveis por introduzir vari abilidade nos 

resultados das análises químicas não relacionados à s características das 

amostras. Ao longo dos anos, diferentes equipes de trabalho conduziram os 

estudos de monitoramento, resultando em parcerias com laboratórios diferentes, que 

utilizaram seus respectivos métodos analíticos para a execução dos serviços. Os 

procedimentos de extração, purificação e fracionamento das amostras, a forma de 

calibração dos equipamentos e a técnica de detecção dos compostos não foram 

necessariamente os mesmos e, em alguns casos, não foram informados. 

 

Os avanços nas técnicas analíticas também contribuíram para essa 

variabilidade em função do: aumento do número dos compostos de interesse, 

incluindo uma gama crescente de compostos ou grupo de compostos “diagnósticos”; 

aumento da sensibilidade das análises (aumento da sensibilidade instrumental e 

aplicação do monitoramento seletivo de íons); e procedimentos de controle de 

qualidade mais rigorosos. 

 

(v) As matrizes solo e sedimento são heterogêneas e  um resultado 

pontual nem sempre representa acuradamente a situaç ão na estação de coleta.  

O nível de contaminação e sua evolução no tempo também podem ser influenciados 

pelo teor de matéria orgânica, granulometria, permeabilidade do solo, taxa de 

sedimentação, presença de micro-organismos e nutrientes, entre outros fatores, que 

não foram incluídos nos monitoramentos ambientais. 

 

(vi) Os resultados das amostras de água superficial  ou subterrânea 

com petróleo em fase livre são muito influenciados pela amostragem.  Nessas 

condições é impossível realizar análises em duplicata, pois não existe uma amostra 

igual à outra. 
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5.1 Avaliação das águas superficiais dos Rios Barig üi e Iguaçu 

 

As análises químicas das águas superficiais dos rios Barigüi e Iguaçu foram 

mais frequentes durante o primeiro ano após o acidente (2000-2001), sendo 

realizadas novas campanhas somente em 2007-2008. A Tabela 5.1 mostra o 

número de análises por indicador em cada rio por campanha. Para o indicador HPA 

foram considerados apenas os resultados obtidos por CG/EM. Os Apêndices C e F 

apresentam respectivamente a localização das estações (coordenadas geográficas) 

e os resultados completos das análises químicas. 

 

Tabela 5.1 -  Totais de amostras de água superficial analisadas p or indicador 
em cada rio, por campanha. 

Campanha 
Rio Barigüi 

(3 estações) 
Rio Iguaçu 

(8 estações) 
THP HPA THP HPA 

Jul/2000 3 1 63 7 
Ago/2000 8 2 20 6 
Out/2000 4 NR 6 NR 
Jul/2001 3 F 9 F 
Jan/2007 3 3 6 6 
Jul/2007 3 3 6 6 
Jan/2008 3 3 5 5 

NR: não foram realizadas análises;  
F: resultados somente por florescência no UV, não comparáveis aos resultados obtidos por CG/EM. 

 

5.1.1 Comparação com critérios de qualidade ambient al 

 

Para THP não há valores orientadores para corpos de água doce superficial, 

no entanto, esse indicador é frequentemente incluído na avaliação ambiental pós 

derrame de petróleo, pois fornece uma medida geral dos níveis de contaminação, 

permitindo uma comparação entre os locais estudados (WANG et al., 1999). 

 

Os resultados de THP nas estações ao longo dos rios para as campanhas 

realizadas entre 2000 e 2001 são mostrados nas Figuras 5.1.a e 5.1.b. Nas estações 

onde foram realizadas diversas análises no mesmo mês, o resultado representa a 

média do conjunto de dados do mês. Esses resultados devem ser entendidos como 

total de matéria orgânica extraída, pois não foi realizada purificação prévia dos 

extratos das amostras.  
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As concentrações de THP mais elevadas foram observadas nas estações a 

montante do acidente nas estações M Bar e M Igu, respectivamente para os rios 

Barigüi e Iguaçu.  

 

 

 
Figura 5.1 - Concentração de THP (µg/L) em água superficial nos rios: (a) Barigüi, e (b) Iguaçu nas 
campanhas de 2000 e 2001.  

a 

b 
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Nas estações no Rio Barigüi, houve poucas amostragens a jusante do 

acidente, mas os resultados são em geral inferiores aos níveis observados a 

montante. Em julho de 2001, na estação do rio Barigüi próxima do arroio Saldanha 

(Bar P1) observou-se uma concentração relativamente mais elevada de THP (1349 

µg/L). No entanto, o cromatograma do extrato desta amostra (Figura 5.2.b) não 

apresenta perfil típico de óleo (Figura 5.2.a) e sim de uma mistura complexa, 

semelhante aos cromatogramas encontrados em outros trechos a montante nos rios 

Barigüi (Figura 5.2.c) e Iguaçu (Figura 5.2.d), correspondendo a uma mistura de 

compostos polares identificados por cromatografia acoplada à espectrometria de 

massas como ácidos graxos, álcoois e esteróis (PETROBRAS/CENPES/REPAR, 

2001). 

 

Nas estações no Rio Iguaçu, a jusante do acidente, os níveis de THP são 

similares, porém inferiores aos níveis observados a montante, com exceção da 

amostra coletada em Guajuvira (Guaj) em julho de 2000 (1993 µg/L), apenas quatro 

dias após o acidente. O cromatograma do extrato dessa amostra (Figura 5.2.e) 

também apresenta o mesmo perfil das estações a montante do acidente, indicando a 

importância da contribuição crônica de poluição por matéria orgânica polar da região 

metropolitana de Curitiba. Excluindo-se este valor obtido para Guajuvira, as médias 

das concentrações de THP no rio Iguaçu se situaram na faixa de 111 a 645 µg/L.  

 

Os resultados de THP em água superficial para as campanhas realizadas 

entre 2000 e 2001 ao longo dos rios Barigüi e Iguaçu demonstraram que as ações 

de emergência para a contenção do óleo foram adequadas para os rios, e que a 

contaminação decorrente do derrame ficou restrita à região terrestre do Ponto Zero. 

 

Considerando-se ainda o primeiro ano do acidente, os resultados deste 

estudo também evidenciaram que as duas regiões a montante do acidente 

apresentaram níveis mais altos de contaminação do que a região a jusante, devido 

provavelmente, à proximidade com a região da cidade industrial e com a cidade de 

Curitiba, refletindo uma contaminação crônica pelas atividades antropogênicas 

intrínsecas da região. A contribuição de polares não relacionados ao petróleo, 

originada a montante do local do acidente, é tão importante que possivelmente 
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mascara qualquer contribuição de petróleo que, se presente, está em concentração 

muito inferior. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2 - Comparação dos cromatogramas: (a) óleo Cusiana, (b) estação Bar P1 (jul/01), (c) 
Montante Barigüi (M Bar), (d) Montante Iguaçu (M Igu), e (e) Guajuvira (jul/00).  

b 

c 

a 

d 

e 
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Nas campanhas realizadas entre 2007 e 2008, os resultados de THP são 

bastante baixos, muitas vezes não detectáveis. O limite de detecção (LD) para a 

análise de THP nesse período variou entre 30 e 100 µg/L, que são valores inferiores 

aos resultados das análises em 2000 e 2001. Isso demonstra que a não detecção do 

THP em 2007 e 2008 não está relacionada ao aumento do limite de detecção. 

Somente em uma amostragem (janeiro de 2008) e estação (Bar P1) foi possível 

medir esse indicador (300 µg/L). Os resultados completos podem ser vistos no 

Apêndice F. 

 

Dois fatores podem ter contribuído para a diminuição (e não detecção) dos 

níveis de THP a partir de 2007. O primeiro deles é que nas análises de 2007 e 2008, 

foi realizado procedimento de purificação do extrato, através da adsorção com 

florisil, que reteve a contribuição da matéria orgânica polar. Esses compostos 

polares constituem a maioria dos compostos presentes nos cromatogramas das 

estações a montante nos rios Barigüi (Figura 5.2.c) e Iguaçu (Figura 5.2.d). A 

remoção da contribuição de polares não relacionados ao petróleo certamente 

impactou no resultado. Outra possibilidade, é que a condição dos rios pode ter 

melhorado no intervalo de tempo entre 2001 e 2007. 

 

Também não há valores orientadores para os somatórios de HPA em águas 

superficiais. A análise desse indicador foi realizada em algumas estações durante o 

primeiro ano do acidente.  Na época, havia poucos laboratórios no Brasil 

capacitados a realizar esta análise por CG/EM, por isso o número de resultados 

disponíveis é bastante inferior aos de THP. Os resultados de HPA nas estações ao 

longo dos rios para as campanhas realizadas em julho e agosto de 2000 são 

mostrados nas Figuras 5.3.a a 5.3.d. Observou-se uma diminuição de uma ordem de 

grandeza nas concentrações de somatórios de 32 e 16 HPA para as amostras 

coletadas em agosto de 2000, quando comparadas àquelas coletadas em julho de 

2000. 

 

Nas campanhas realizadas entre 2007 e 2008, os somatórios totais de HPA 

(Figuras 5.4.a e 5.4.b) são ainda menores que em agosto de 2001. Com o 

desenvolvimento dos métodos analíticos e o aumento do conhecimento sobre o 

potencial de identificação de fontes de outros CPA, o somatório de “HPA” totais 
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passou a compreender 37 CPA, com a inclusão da série de dibenzotiofenos e do 

perileno. Ainda sim, os níveis são inferiores aos observados em 2000 e 2001.  

 

Os HPA alquilados incluídos no somatório total de HPA são predominantes 

em amostras de origem petrogênica, sendo a diminuição nas concentrações desse 

indicador uma evidência da redução de contaminação por petróleo. Sob esse 

aspecto, o indicador somatório total de HPA é muito superior em termos de 

informação fornecida sobre a contaminação por petróleo que o indicador THP, 

especialmente quando não é realizada a etapa de purificação por sílica ou florisil, 

que remove os compostos não relacionados ao petróleo. Além disso, os limites de 

detecção para os HPA são pelo menos quatro ordens de grandeza menores, 

podendo avaliar a concentração a partir de unidades de ng L-1, enquanto para THP 

trabalha-se na faixa de dezenas ou centenas de µg L-1. 

 

Os resultados dos somatórios dos 16 HPA prioritários da USEPA estão 

majoritariamente abaixo do limite de detecção, com exceção de três amostras onde 

foram detectadas pequenas quantidades de naftaleno (Apêndice F).  
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Figura 5.3 - Concentração do somatório de HPA (µg/L) em água superficial nos rios Barigüi: (a) 32 
HPA e (b) 16 HPA, e Iguaçu: (c) 32 HPA e (d) 16 HPA na campanha de 2000. NA significa que não 
houve análise de HPA nessa estação em nenhuma das campanhas. 
 

 
Figura 5.4 -  Concentração do somatório de 37 HPA (µg/L) em água superficial nos rios (a) Barigüi e 
(b) Iguaçu, nas campanhas de 2007 e 2008. NA significa que não houve análise de HPA nessa 
estação em nenhuma das campanhas. 
  

b 

a c 

d 

a b 
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Para HPA individuais em águas superficiais, foram utilizados como critérios 

de qualidade ambiental:  

 

• a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 

2005) que dispõe sobre padrões de qualidade ambiental para alguns HPA 

individuais (viz. benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, criseno dibenzo(a,h)antraceno e indeno(1,2,3-

cd)pireno);   

• os valores orientadores da National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) nos EUA (2008) para alguns HPA individuais (viz. 

acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo(ghi)perileno, fluoranteno, 

naftaleno e pireno); e 

• os valores orientadores do Canadian Council of Ministers of the 

Environment (CCME) no Canadá para alguns HPA individuais (viz. 

fenantreno e fluoreno). 

 

Os valores foram selecionados priorizando-se os padrões de qualidade 

ambiental mais restritivos previstos na legislação brasileira e, na ausência desses, 

escolhendo-se o valor mais restritivo dentre os valores orientadores de outros países 

(Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 -  Critérios de qualidade ambiental para HPA individua is (µg/L) em 
águas superficiais (doce). 

Composto 
Água doce 

(µg L-1) 
Fonte 

benzo(a)antraceno 0,018 

CONAMA nº 357/2005 
Classe 1* 

benzo(a)pireno 0,018 

benzo(b)fluoranteno 0,018 

benzo(k)fluoranteno 0,018 

criseno 0,018 

dibenzo(a,h)antraceno 0,018 

indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 

acenafteno 5,8 

NOAA (2008) 

acenaftileno 4840 

antraceno 0,012 

benzo(ghi)perileno 7,64 

fluoranteno 0,04 

naftaleno 1,1 

pireno 0,025 

fenantreno 0,4 
CCME 

fluoreno 3 

* padrão para corpos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo intensivo 

 

 

A Figura 5.5 mostra a comparação dos valores de HPA individuais para a 

estação a montante do acidente no Rio Barigüi (M Bar) em julho e agosto de 2000 

com os critérios de qualidade ambiental (CQA). Os compostos naftaleno, 

fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno e benzo(a)pireno 

excederam os CQA em julho de 2000. Não há dados das estações a jusante do local 

do acidente. 

 

No Rio Iguaçu, não foram detectados diversos HPA individuais: acenaftileno, 

antraceno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-cd)pireno e benzo(ghi)perileno, 

em nenhuma das estações e campanhas, onde houve análise desses compostos. 

Dentre os HPA não detectados estão os sete HPA individuais com padrões de 

qualidade ambiental previstos na legislação brasileira. Os gráficos na Figura 5.6 

mostram somente os compostos com resultados acima dos limites de detecção. 
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Apenas o naftaleno e o pireno excederam os seus respectivos CQA, sempre 

na campanha de julho de 2000 (Figura 5.6). O naftaleno excedeu o valor orientador 

da NOAA (1,1 µg/L) nas estações em Guajuvira (1,7 µg/L), Porto Amazonas (2,2 

µg/L) e União da Vitória (1,8 µg/L), enquanto o pireno somente em Guajuvira (0,028 

µg/L, CQA: 0025 µg/L). A ausência de dados no Rio Iguaçu em estação a montante 

do local do acidente em julho de 2000 dificulta a interpretação da origem desses 

compostos, que podem estar relacionados tanto ao aporte crônico de Curitiba, 

quanto ao derrame de óleo. 

 

Da mesma forma que os resultados de THP, nas campanhas realizadas 

entre 2007 e 2008, os resultados de HPA individuais são bastante baixos, na maioria 

das vezes não detectáveis. Dos 16 HPA prioritários da USEPA, somente o naftaleno 

foi detectado em três estações: em Gal L (0,068 µg/L, jul/07), M Bar (0,032 µg/L, 

jan/08) e Igu P3 (0,051 µg/L, jan/08), com valores de concentração muito inferiores 

ao CQA (1,1 µg/L). Os resultados completos podem ser vistos no Apêndice F. 

 

Os baixos níveis dos indicadores THP e somatórios de HPA nas campanhas 

realizadas entre 2007 e 2008, evidenciam uma melhora geral nas condições dos rios 

com relação à contaminação por esses compostos observada em 2000 e 2001. 

Particularmente para o indicador THP, houve mudança no método analítico, que 

passou a incluir uma etapa de purificação (remoção de compostos orgânicos 

polares), o que contribuiu para a redução dos valores encontrados. 

  



 
137 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 5.5 - Concentração dos HPA individuais (µg/L) em água superficial no rio Barigüi (M Bar). Notar que cada gráfico está em uma escala. 
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Figura 5.6 - Concentração dos HPA individuais (µg/L) em água superficial no rio Iguaçu: (a) M Igu: 
ago/00, (b) Guaj: jul/00, (c) Balsa Nova: ago/00, (d) P Ama: jul/00 e ago/00, (e) SMS: jul/00, e (f) U Vit: 
jul/00 e ago/00. Notar que cada gráfico está em uma escala. 
  

b 

c 

a 

d 
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Figura 5.6 - Concentração dos HPA individuais (µg/L) em água superficial no rio Iguaçu: (a) M Igu: 
ago/00, (b) Guaj: jul/00, (c) Balsa Nova: ago/00, (d) P Ama: jul/00 e ago/00, (e) SMS: jul/00, e (f) U Vit: 
jul/00 e ago/00. Notar que cada gráfico está em uma escala. (continuação) 

 

 

5.1.2 Balanços de massa 

 

As estações de amostragem ao longo dos Rios Barigüi e Iguaçu foram 

adotadas como limites dos segmentos avaliados no balanço de massa (Figura 5.7). 

A Tabela 5.3 apresenta os valores de vazão medidos em campo (2007 e 2008) e a 

área de drenagem estimada para cada estação. 

f 

e 
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Figura 5.7 -  Segmentação dos Rios Barigüi e Iguaçu para balanço de massas. 
 

Tabela 5.3 - Vazões (m 3/s) medidas em campo (2007 e 2008) e a área de 
drenagem (km 2) de cada estação.  

Rio 
Posição 

(Referência 
REPAR) 

Código Jan/2007 
(m³/s) 

Jul/2007 
(m³/s) 

Jan/2008 
(m³/s) 

Área de 
Drenagem 

(km 2) 

Rio 
Barigüi 

Montante M Bar 4,7 2,8 3,5 230 

Jusante Bar P1 10,8 2,8 6,0 253 

Jusante Bar P2 4,9 2,8 7,0 259 

Rio 
Iguaçu 

Montante M Igu 24,3 9,3 25,6 1412 

Jusante Igu P3 85,9 16,3 49,3 2185 

Jusante Guaj 86,2 19,0 61,7 2291 

Jusante Gal L 100,4 20,7 71,0 2403 

Jusante Bal N 98,2 23,5 74,7 2734 

Jusante P Ama NM NM NM 3604 

Jusante SMS NM NM NM 6018 

Jusante U Vit NM 206,0 NM 23649 

NM: não medido em campo. 
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Para os pontos de Porto Amazonas (P Ama), São Mateus do Sul (SMS) e 

União da Vitória (U Vit), onde a vazão não foi medida em campo, os valores foram 

estimados com base na relação entre as vazões específicas, utilizando-se a estação 

de Balsa Nova como referência (Tabela 5.4).  

  

Tabela 5.4 -  Estimativa de vazão (m 3/s) das estações não medidas em campo. 

Rio 
Posição 

(Referência 
REPAR) 

Código Jan/2007 
(m³/s) 

Jul/2007 
(m³/s) 

Jan/2008 
(m³/s) 

Rio 
Iguaçu 

Jusante P Ama 129,4 30,9 98,5 

Jusante SMS 216,1 51,7 164,5 

Jusante U Vit 849,2 203,0 646,5 

 

Vale destacar que a estimativa de vazão na estação de União da Vitória 

(203,0 m³/s) foi muito próxima da medição de campo (206,0 m³/s) realizada nesta 

estação em julho de 2007, demonstrando a robustez do método utilizado. 

 

Como não houve medição de vazão em 2000 e 2001, primeiro ano decorrido 

do vazamento, os valores de vazão foram estimados, por aproximação, com base 

nas vazões medidas em julho de 2007 (mês de referência) e na pluviosidade nos 

períodos de amostragem (média de três estações meteorológicas). O valor médio 

adotado para pluviosidade em julho de 2007 (pluviosidade de referência, 105 mmHg) 

é bem próximo ao valor médio para o mês de julho da normal climatológica (30 anos 

de medição, 99,4 mmHg, Figura 3.4), o que confirma a representatividade desse 

dado. As Tabelas 5.5 e 5.6 mostram, respectivamente, os valores envolvidos nos 

cálculos e os resultados das estimativas de vazão adotados para a realização dos 

cálculos dos fluxos.  

 

Enquanto em julho de 2000, a pluviosidade esteve abaixo da média da 

normal climatológica, em julho de 2001, as chuvas foram bem mais intensas. 

Embora representem situações bastante diferentes em termos de pluviosidade, os 

valores de julho de 2000 e 2001 estão compreendidos no intervalo correspondente à 

média da normal climatológica ± 1,5 desvio padrão (desvio padrão: 69,2 mm Hg). 
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Tabela 5.5 -  Pluviosidade (mmHg) em três estações meteorológicas  na área das 
bacias do Barigüi e Iguaçu. 

 
 Pluviosidade (mmHg) 

Estação Coordenadas Jul/07 Jul/00 Ago/00  Out/00 Jul/01 

Curitiba * 
Latitude: -25,43º 

Longitude: -49,26 º 
Altitude: 923,50 m 

113,3 74,3 92,4 164,1 - 

Barragem ** 
SANEPAR  
(Araucária) 

Latitude: 25º 32' 00" 
Longitude: 49º 23' 11" 108,2 62,4 93,2 223,4 194,4 

Prado Velho PUC ** 
(Curitiba) 

Latitude: 25º 27' 00" 
Longitude: 49º 14' 56" 93,4 72,0 74,2 149,6 175,8 

 
Média (mmHg) 105,0 69,6 86,6 179,0 185,1 

* Rede do INMET, dados disponíveis em: www.inmet.gov.br 
** SUDERHSA, dados obtidos através do contato: edson-nagashima@suderhsa.pr.gov.br 

 

Tabela 5.6 -  Estimativa de vazão (m 3/s) das estações nos meses em que não 
foram medidos dados de campo. 

   Vazão 
(m³/s) 

Rio 
Posição 

(Referência 
REPAR) 

Código Jul/07 
(referência) Jul/00 Ago/00 Out/00 Jul/01 

Rio  
Barigüi 

Montante M Bar 2,8 1,9 2,3 4,8 5,0 

Jusante Bar P1 2,8 1,9 2,3 4,8 4,9 

Jusante Bar P2 2,8 1,9 2,3 4,8 5,0 

Rio 
Iguaçu 

Montante M Igu 9,3 6,2 7,7 15,9 16,5 

Jusante Igu P3 16,3 10,8 13,5 27,8 28,8 

Jusante Guaj 19,0 12,6 15,7 32,4 33,5 

Jusante Gal L 20,7 13,7 17,1 35,3 36,5 

Jusante Bal N 23,5 15,6 19,4 40,0 41,4 

Jusante P Ama 30,9 20,5 25,5 52,8 54,5 

Jusante SMS 51,7 34,2 42,6 88,1 91,1 

Jusante U Vit 203,0 134,5 167,5 346,2 357,9 

 



 143 

5.1.2.1 THP 

A Tabela 5.7 apresenta os fluxos totais para o indicador THP para cada 

estação nos rios Barigüi e Iguaçu nas campanhas de 2000 e 2001.  

 

Tabela 5.7 -  Fluxos totais (kg/s) do indicador THP para cada est ação nos rios 
Barigüi e Iguaçu nas campanhas de 2000 e 2001. 

   Fluxo Total de THP 
(kg/s) 

Rio 
Posição 

(Referência 
REPAR) 

Código Jul/00 Ago/00 Out/00 Jul/01 

Rio  
Barigüi 

Montante M Bar 0,009 0,004 0,012 0,003 

Jusante Bar P1 - 0,002 0,004 0,007 

Jusante Bar P2 - 0,002 - - 

Rio 
Iguaçu 

Montante M Igu 0,019 0,006 0,051 0,012 

Jusante Igu P3 - 0,006 - 0,010 

Jusante Guaj 0,025 0,009 0,006 0,011 

Jusante Gal L - 0,006 - 0,012 

Jusante Bal N 0,009 0,009 0,021 0,013 

Jusante P Ama 0,012 0,007 0,006 0,013 

Jusante SMS 0,009 0,009 - 0,021 

Jusante U Vit 0,087 0,033 0,059 0,081 

 

Em agosto de 2000 e julho de 2001, o fluxo total na estação Igu P3 no rio 

Iguaçu, que se localiza a jusante da foz do rio Barigüi, foi similar ou inferior ao fluxo 

total da estação a montante (M Igu), indicando que não houve aporte expressivo do 

rio Barigüi para o Rio Iguaçu no período. É preciso fazer uma ressalva: os possíveis 

aportes da área do Barigüi para o Rio Iguaçu provavelmente ocorreram em período 

inferior a um ano e imediatamente após o acidente. Este fato pode ser observado 

nas demais estações comparando os fluxos entre julho e agosto ou outubro de 2000. 

Os dados refletem também o efeito das medidas de contenção adotadas.  

 

Em julho e outubro de 2000, não houve amostragem na estação Igu P3. 

Avaliando-se a estação de Guajuvira (Guaj), verifica-se que em julho de 2000, o 

fluxo total foi maior que na estação M Igu, indicando um aporte de matéria orgânica 
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no segmento (I1+I2), que pode ser oriundo do Rio Barigüi ou da drenagem das 

localidades às margens do Iguaçu nesse segmento. A avaliação qualitativa dos 

cromatogramas (Figura 5.2) mostrou semelhança dos perfis das estações a 

montante e de Guajuvira, nenhum deles relacionados a petróleo cru. Os fluxos totais 

originados em região a montante do acidente, possivelmente com contribuição da 

cidade de Curitiba e da cidade industrial, de fato mascaram a avaliação da influência 

efetiva das cargas lançadas no Iguaçu a jusante. Em outubro de 2000, o fluxo total 

na estação de Guajuvira é uma ordem de grandeza menor que o observado na 

estação M Igu. 

 

A Figura 5.8 apresenta os fluxos específicos (FE) do indicador THP para 

cada estação nos rios Barigüi e Iguaçu nas campanhas de julho de 2000 e 2001. Os 

FE e os incrementos entre os segmentos são apresentados na Tabela 5.8. Na 

campanha de julho de 2000, algumas estações não foram amostradas, impedindo o 

cálculo dos incrementos em todos os segmentos. 

 

 

  
Figura 5.8 -  Fluxos específicos (kg/(mês.km2)) do indicador THP para cada estação nos rios Barigüi e 
Iguaçu nas campanhas de julho de 2000 e 2001. 

 

  

a b 
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Tabela 5.8 -  Fluxos específicos (kg/(mês.km 2)) e incrementos por segmento do 
indicador THP para cada estação nos rios Barigüi e Iguaçu nas campanhas de 
julho de 2000 e 2001. 

Rio Segmento Estação 

Campanha 

jul/00 jul/01 

FE (kg/(mês.km 2)) 

Rio Barigüi 

B1 
M Bar 
Bar P1 

Incremento 

105,1 
- 
- 

35,6 
68,3 
32,7 

B2 
Bar P1 
Bar P2 

Incremento 

- 
- 
- 

68,3 
- 
- 

Rio Iguaçu 

I1 
M Igu 
Igu P3 

Incremento 

34,7 
- 
- 

22,5 
11,9 
-10,6 

I2 
Igu P3 
Guaj 

Incremento 

- 
28,4 

- 

11,9 
12,7 
0,8 

I3 
Guaj 
Gal L 

Incremento 

28,4 
- 
- 

12,7 
13,3 
0,6 

I4 
Gal L 
Bal N 

Incremento 

- 
8,2 
- 

13,3 
11,8 
-1,5 

I5 
Bal N 
P Ama 

Incremento 

8,2 
8,8 
0,6 

11,8 
9,6 
-2,3 

I6 
P Ama 
SMS 

Incremento 

8,8 
4,0 
-4,8 

9,6 
8,8 
-0,7 

I7 
SMS 
U Vit 

Incremento 

4,0 
9,5 
5,5 

8,8 
8,9 
0,1 

 

No Rio Barigüi, metade dos dados de fluxos específicos não foram obtidos, o 

que dificulta a avaliação dos incrementos. O incremento observado entre as 

estações M Bar e Bar P1 em julho de 2001 (Figura 5.8.a e Tabela 5.8) não está 

relacionado à contribuição de óleo do vazamento da REPAR, conforme verificado na 

avaliação qualitativa dos cromatogramas da Figura 5.2. Nesse segmento (B1) pode 

ter ocorrido aporte de matéria orgânica de outras fontes antrópicas ou o valor obtido 

na análise da estação M Bar pode estar incorreto (erro analítico). 

 

No Rio Iguaçu, na campanha de julho de 2000 (Figura 5.8.b e Tabela 5.8), 

observa-se o decréscimo nos fluxos específicos, sobretudo entre as estações Guaj e 

Bal N. Após Balsa Nova, os fluxos específicos permanecem praticamente 
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constantes. Como nesta campanha a estação Igu P3 não foi avaliada, a 

interpretação sobre a contribuição do Rio Barigüi fica impossibilitada. 

 

Na campanha de julho de 2001 (Figura 5.8.b e Tabela 5.8), observa-se a 

redução expressiva do fluxo específico da estação M Igu para Igu P3, o que 

evidencia que não ocorre aporte expressivo de THP a partir do Rio Barigüi e que a 

maior contribuição de THP para o Rio Iguaçu possivelmente acontece na cidade de 

Curitiba. Após a estação Igu P3, os fluxos específicos permanecem praticamente 

constantes, sendo os incrementos (Tabela 5.8) entre as estações no Rio Iguaçu 

muito pequenos ou inexistentes, quando comparados aos fluxos específicos 

estimados em cada estação. 

 

5.1.2.2 HPA 

 

A Figura 5.9 apresenta os fluxos específicos dos somatórios de 32 e 16 HPA 

para cada estação nos rios Barigüi e Iguaçu nas campanhas de julho e agosto de 

2000. Nota-se que no rio Barigüi apenas uma estação foi avaliada em ambas as 

campanhas, impossibilitando a avaliação dos incrementos nos segmentos B1 e B2. 

No Iguaçu foram avaliadas as concentrações de HPA em metade das estações em 

cada campanha e somente duas estações coincidiram. As lacunas de amostragem 

impedem que seja aprofundada a discussão sobre as tendências nos fluxos 

específicos. Nesse caso, a informação mais relevante é que os fluxos específicos do 

somatório de HPA em agosto de 2000 são muito inferiores aos observados em julho 

de 2000, mesmo comportamento descrito para as concentrações quando da 

comparação com critérios de qualidade ambiental. 
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Figura 5.9 -  Fluxos específicos (kg/(mês.km2)) dos somatórios de 32 e 16 HPA para cada estação 
nos rios Barigüi e Iguaçu nas campanhas de julho e agosto de 2000. 

 

Os resultados de THP e HPA das análises realizadas com as amostras 

coletadas em 2007 e 2008 não foram considerados para os cálculos dos fluxos, pois 

as concentrações encontradas estavam abaixo do limite de detecção em muitas as 

estações, e também porque não houve amostragem em Porto Amazonas e São 

Mateus do Sul. Portanto, a avaliação de gradientes entre as estações fica 

prejudicada e sem função efetiva neste trabalho.  

 

a c 

b d 
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5.2 Avaliação dos sedimentos dos Rios Iguaçu e Bari güi 

 

As análises químicas dos sedimentos nos rios Barigüi e Iguaçu foram 

realizadas em duas campanhas no primeiro ano após o acidente (agosto de 2000 e 

julho de 2001), em frequência inferior às análises de água superficial. Novas 

campanhas foram realizadas em 2007 e 2008. Em todas as campanhas, a coleta 

dos sedimentos foi propositalmente posicionada nos locais onde foram colocadas as 

barreiras de contenção de óleo na época do acidente, portanto refletindo os cenários 

mais críticos da contaminação dos sedimentos destes rios. A Tabela 5.9 mostra o 

número de análises por indicador em cada rio por campanha. Os Apêndices C e F 

apresentam respectivamente a localização das estações (coordenadas geográficas) 

e os resultados completos das análises químicas. Todos os valores estão em peso 

seco. 

 

Tabela 5.9 -  Totais de amostras de sedimento analisadas por indi cador em 
cada rio, por campanha. 

Campanha 
Rio Barigüi 

(3 estações) 
Rio Iguaçu 

(8 estações) 
THP HPA THP HPA 

Ago/2000 3 5 9 9 
Jul/2001* 5 5 13 13 
Jan/2007 4 4 11 11 
Jul/2007 5 5 11 11 
Jan/2008 5 5 10 10 

* Nessa campanha foram avaliados o extrato total (total de matéria orgânica extraída) e a fração saturada, onde 
não estão presentes os compostos polares considerados interferentes com respeito ao total de hidrocarbonetos 
de petróleo. 

 

 

5.2.1 Comparação com critérios de qualidade ambient al 

 

Da mesma forma que ocorre para águas superficiais, não há valores 

orientadores para THP em sedimentos de água doce. No entanto, a avaliação desse 

indicador é importante para o entendimento dos processos de transporte da matéria 

orgânica, em especial, da adsorção e da sedimentação. 

 

Os resultados de THP nas estações ao longo dos rios para as campanhas 

realizadas em agosto de 2000 e julho de 2001 são mostrados nas Figuras 5.10.a e 

5.10.b. Em algumas estações onde foi realizada mais de uma análise no mesmo 
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mês, o resultado representa a média do conjunto de dados do mês. Esses 

resultados correspondem ao total de matéria orgânica extraída, pois não foi 

realizada purificação prévia dos extratos das amostras. 

 

 
Figura 5.10 - Concentração de THP (mg/kg) no extrato total de amostras de sedimento nos rios: (a) 
Barigüi, e (b) Iguaçu nas campanhas de agosto de 2000 e julho de 2001. 

 

Na campanha de agosto de 2000, o Rio Barigüi apresentou concentração de 

THP mais elevada que o Rio Iguaçu nas amostras coletadas à montante do 

acidente. Nos locais onde foram posicionadas as barreiras de contenção de óleo, 

estações Bar P1 e Bar P2 (Rio Barigüi) e Igu P3, Guaj, Gal L e Bal N (Rio Iguaçu), 

as concentrações de THP variaram entre 110 e 3.634 mg/kg. No entanto, como não 

existem dados anteriores ao derrame quanto aos níveis de THP nestas estações, 

não é possível afirmar se houve incremento dos níveis de concentração de THP nos 

sedimentos em função do acidente. Uma interpretação possível dos dados então 

gerados (2000) sugere que as estações mais afetadas pelo derrame poderiam ser 

Igu P3, Guaj, Gal L e Bal N (Rio Iguaçu), cujas concentrações de THP são 

superiores ao valor observado na estação a montante (M Igu). Já nas estações P 

Ama, SMS e U Vit, as concentrações de THP nos sedimentos foram semelhantes ou 

inferiores à estação a montante do acidente no rio Iguaçu (M Igu), refletindo, 

portanto, concentrações de não contaminação pelo acidente . Esses resultados 

sugerem que não houve incremento dos níveis de concentração de THP nos 

sedimentos do rio neste trecho, o que já era esperado uma vez que o óleo foi 

contido até Balsa Nova. 

a b 
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Um ano após o acidente (julho de 2001), observou-se o aumento dos níveis 

de THP para todas as estações estudadas, com exceção da estação M Bar. Para 

verificar a natureza da matéria orgânica presente no sedimento, além da análise do 

extrato total, foi realizado o fracionamento das amostras para a comparação dos 

perfis cromatográficos do extrato total e da fração saturada (Figuras 5.11 e 5.12). Os 

resultados numéricos constam na Tabela 5.10. 

 

De um modo geral os perfis cromatográficos do extrato total  não 

evidenciaram nítida presença de hidrocarbonetos do petróleo, mas apresentaram 

vários picos previamente identificados por CG/EM como ácidos graxos (palmítico, 

esteárico, oleico), álcoois (C16 e C18) e esteróis de elevada massa molar (C27, C28 e 

C29) (PETROBRAS/CENPES/REPAR, 2001).  Da mesma forma que nas aguas 

superficiais, estes perfis evidenciaram poluição antropogênica crônica pelo descarte 

de matéria orgânica nos rios Barigüi e Iguaçu. 

 

Nos perfis da fração saturada , foi observada a presença de hidrocarbonetos 

de petróleo em diversos sedimentos coletados tanto a montante quanto a jusante do 

local do acidente. Destacam os sedimentos coletados nas estações Bar P1 e Bar P2 

(Rio Barigüi), e M Igu, Guaj e Gal L (Rio Iguaçu). Nessas amostras observa-se 

predominantemente a presença de n-alcanos regularmente distribuídos e de mistura 

complexa não resolvida (MCNR), esta última geralmente atribuída a resíduos de 

petróleo intemperizado (WANG et al., 1999; READMAN et al., 2002). Nas estações 

Bar P1, M Igu, Guaj e Gal L também se destacam alguns n-alcanos ímpares, 

especialmente dos compostos n-C25, n-C27, n-C29 e n-C31, que adicionam alguma 

contribuição de plantas terrestres (NRC, 1985; SILVA, 2005). 

 

O perfil cromatográfico do extrato total  do sedimento da estação SMS 

apresentou sinal de intensidade muito alta e com presença de hidrocarbonetos leves 

provavelmente originados de combustível (e.g. diesel) e muitos picos na região dos 

ácidos graxos e esteróis. A quantidade de matéria orgânica foi extremante elevada, 

pois o método de fracionamento usual não foi suficiente para eliminar os compostos 

polares, ainda presentes no cromatograma da fração saturada  (entre 30 e 40 min).  
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Os dados comparativos dos perfis cromatográficos do extrato total e da 

fração saturada sugerem que os sedimentos das estações Bar P1 e Bar P2 (Rio 

Barigüi), e Guaj e Gal L (Rio Iguaçu) foram os mais afetados pelo derrame de óleo. 

A contribuição da fração saturada, onde é possível observar a presença de 

hidrocarbonetos de petróleo, foi de no máximo 35% do total de matéria orgânica, em 

Guaj (Tabela 5.10).  

 

Rio Barigüi  
Perfil do extrato total  Perfil da fração saturada  

 
M Bar  

 
M Bar  

 
Bar P1 (escala alterada, máx. 1500) 

 
Bar P1  

 
Bar P2 (escala alterada, máx. 1500) 

 
Bar P2 (escala alterada, máx. 300) 

Figura 5.11 - Perfis cromatográficos dos sedimentos no rio Barigüi na campanha de julho de 2001: 
extrato total e fração saturada.  
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Rio Iguaçu  
Perfil do extrato total  Perfil da fração saturada  

 
M Igu (escala alterada, máx. 1500) 

 
M Igu 

 
Igu P3  

 
Igu P3  

 
Guaj (escala alterada, máx. 1500) 

 
Guaj  

 
Gal L (escala alterada, máx. 1500) 

 
Gal L  

 
Bal N  

 
Bal N  

 
P Ama  

 
P Ama  

 
SMS 

 
SMS 

 
U Vit  

 
U Vit  

Figura 5.12 - Perfis cromatográficos dos sedimentos no rio Iguaçu na campanha de julho de 2001: 
extrato total e fração saturada.  
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Tabela 5.10 -  Concentração de THP (mg/kg) no extrato total e na f ração 
saturada das amostras de sedimento dos rios Barigüi  e Iguaçu na campanha 
de julho de 2001.  

Rio 
Posição 

(Referência 
REPAR) 

Estação 
THP 

extrato total 
(mg/kg) 

THP 
fração saturada 

(mg/kg) 

% Saturados no 
extrato total 

Rio 
Barigüi 

Montante M Bar 637 245 38 

Jusante Bar P1 3769 1063 28 

Jusante Bar P2 2180 611 28 

Rio 
Iguaçu 

Montante M Igu 4448 986 22 

Jusante Igu P3 854 94 11 

Jusante Guaj 4930 1725 35 

Jusante Gal L 3835 494 13 

Jusante Bal N 614 144 23 

Jusante P Ama 228 28 12 

Jusante SMS 1673 592 35 

Jusante U Vit 397 49 12 

 

Nas campanhas realizadas entre 2007 e 2008 (Figura 5.13), os níveis de 

THP são muito inferiores aos observados em 2000 e 2001. Enquanto os resultados 

de 2000 no extrato total  variaram entre 16 e 3634 mg/kg (média 824 mg/kg), os 

resultados de 2001 foram 228 a 4930 mg/kg no extrato total  (média 2142 mg/kg) e 

28 a 1725 mg/kg na fração saturada (média 548 mg/kg). Já entre 2007 e 2008, as 

concentrações de THP variaram entre 9 e 359 mg/kg (média 131 mg/kg) no extrato 

purificado .  

 

Vale lembrar que em 2007 e 2008, foi realizado procedimento de purificação 

do extrato, através da adsorção com florisil, que reteve a contribuição da matéria 

orgânica polar. Comparativamente à fração  saturada , o extrato  purificado  com 

florisil é menos restritivo no que diz respeito aos compostos removidos. Por isso, 

pode-se afirmar que os valores de THP em sedimento em 2007 e 2008 refletem uma 

melhoria nas condições dos rios Barigüi e Iguaçu em relação às condições em 2001, 

mesmo comportamento observado para as águas superficiais. 

 



 154 

 
Figura 5.13 - Concentração de THP (mg/kg) no extrato purificado  em sedimento nos rios: (a) 
Barigüi, e (b) Iguaçu nas campanhas de 2007 e 2008. NA significa que não houve análise de THP 
nessa estação em nenhuma das campanhas. 
 

Para HPA em sedimentos não há valores previstos na legislação brasileira. 

Por isso, foram utilizados como critérios de qualidade ambiental:  

 

• o valor orientador da National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) nos EUA (2008) para a soma dos 16 HPA prioritários da USEPA: o 

TEL (nível limite de efeito): concentração abaixo da qual se espera que 

efeitos adversos ocorram apenas raramente; e 

• os valores orientadores (TEL) da National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) nos EUA (2008) para alguns HPA individuais (viz. 

antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(k)fluoranteno, criseno, fenantreno, 

fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3-c,d)pireno, naftaleno, pireno); e 

• os valores orientadores (ISQG) do Canadian Council of Ministers of the 

Environment (CCME) no Canadá para alguns HPA individuais (viz. 

acenafteno, acenaftileno, benzo(a)pireno e dibenzo(a,h)antraceno). 

 

Os valores foram selecionados priorizando-se os padrões de qualidade 

ambiental mais restritivos dentre os Valores Orientadores (VO) de outros países 

(Tabela 5.11). Para os HPA individuais em sedimento, esses VO são muito baixos, 

muitas vezes próximos (ou até inferiores) aos limites de detecção praticados nas 

análises realizadas. 

a b 
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Tabela 5.11 -  Critérios de qualidade ambiental para HPA (µg/kg) e m sedimento 
(água doce). 

Composto Sedimento 
(µg kg-1) 

Fonte 

16 HPA prioritários 264,1 

NOAA (2008) 

antraceno 10 

benzo(a)antraceno 15,72 

benzo(k)fluoranteno 27,2 

criseno 26,83 

fenantreno 18,73 

fluoranteno 31,46 

fluoreno 10 

indeno(1,2,3-c,d)pireno 17,32 

naftaleno 14,65 

pireno 44,27 

acenafteno 6,71 

CCME 
acenaftileno 5,87 

benzo(a)pireno 31,9 

dibenzo(a,h)antraceno 6,22 

 

 

Os resultados dos somatórios de HPA nas estações ao longo dos rios para 

as campanhas realizadas em agosto de 2000 e julho de 2001 são mostrados nas 

Figuras 5.14.a e 5.14.d.  

 

Acompanhando a tendência de aumento do indicador THP, de agosto de 

2000 para julho de 2001, também ocorreu o aumento dos níveis de HPA para todas 

as estações estudadas, com exceção da estação M Bar. Enquanto em agosto de 

2000, o valor orientador da NOAA para o somatório dos 16 HPA prioritários da 

USEPA (264,1 µg/kg) foi ultrapassado somente na estação M Bar, em 2001, o TEL 

foi excedido na maioria dos casos, com exceção das estações de P Ama e U Vit. 

 

Com relação ao somatório de todos os HPA analisados, em 2000 foram 

analisados 32 HPA e, em 2001, foi incluída a série dos dibenzotiofenos, somando 36 

HPA. No entanto, apesar da inclusão desses compostos contribuir, ela não explica 

completamente o aumento dos níveis de HPA no sedimento.  

 



 156 

 

 

 
Figura 5.14 - Concentração do somatório de HPA (µg/kg) em sedimento nos rios Barigüi: (a) total 
HPA e (b) 16 HPA, e Iguaçu: (c) total HPA e (d) 16 HPA nas campanhas de 2000 e 2001.  

 

Em 2001, nas estações Bar P1 e Bar P2 (Rio Barigüi) e M Igu, Guaj e SMS 

(Rio Iguaçu) foram observados os maiores acréscimos no somatório total de HPA, 

que inclui os compostos alquilados majoritários típicos de petróleo. Em Bar P1, Bar 

P2 e Guaj, os HPA possivelmente estão relacionados à adsorção e sedimentação do 

petróleo Cusiana, pois nesses locais foram colocadas barreiras de contenção. 

Particularmente em Guajuvira, além das barreiras, foram construídas trincheiras para 

acúmulo e recolhimento do petróleo recuperado. Além disso, em Guajuvira, o rio 

Iguaçu apresenta uma condição de baixa velocidade, que favorece a uma maior 

deposição de partículas, e o sedimento é constituído de lama, o que também 

favorece a uma maior deposição de material particulado que contém HPA 

adsorvidos (PETROBRAS/CENPES/REPAR, 2001). Já em M Igu e SMS, os HPA 

b 

a c 

d 
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estão provavelmente relacionados a outras fontes, no primeiro caso ao escoamento 

da região metropolitana de Curitiba e do distrito industrial, e no segundo caso à 

presença de contaminação por combustível leve, observado no cromatograma do 

extrato total da estação SMS na Figura 5.12. A investigação sobre as fontes de 

hidrocarbonetos será detalhada no próximo capítulo. 

 

Nas campanhas realizadas entre 2007 e 2008, os somatórios de HPA 

(Figuras 5.15.a a 5.15.d) são inferiores aos resultados de 2000 e muito inferiores aos 

de 2001. Nessas campanhas, o valor orientador da NOAA para o somatório dos 16 

HPA prioritários da USEPA não foi ultrapassado em nenhuma estação. 

 

  

  
Figura 5.15 - Concentração do somatório de 37 HPA (µg/kg) em sedimento nos rios Barigüi: (a) 37 
HPA e (b) 16 HPA, e Iguaçu: (c) 37 HPA e (d) 16 HPA nas campanhas de 2007 e 2008. NA significa 
que não houve análise de HPA nessa estação em nenhuma das campanhas. 
 

a c 

b d 
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Os valores médios para o total de HPA em cada campanha são: 464 µg/kg 

(agosto de 2000, 32 HPA), 2408 µg/kg (julho de 2001, 36 HPA), 266 µg/kg (janeiro 

de 2007, 37 HPA), 283 µg/kg (julho de 2007, 37 HPA) e 80 µg/kg (janeiro de 2008, 

37 HPA). Em 2007 e 2008, o somatório total de HPA passou a incluir também o 

perileno.  As concentrações de HPA no sedimento refletem uma tendência de 

melhoria nas condições dos rios Barigüi e Iguaçu ao longo dos anos, provavelmente 

resultante da associação de processo de degradação dos compostos previamente 

adsorvidos e sedimentados com a diminuição do aporte desses contaminantes 

desde a montante. 

 

A comparação dos valores obtidos para os HPA individuais com os limites de 

detecção (LD) e os valores orientadores está resumida na Figura 5.16, onde são 

apresentados os percentuais de resultados que excederam esses limites por 

campanha (2000, 2001 e campanhas entre 2007 e 2008). 

 

Em 2000, destacam-se o naftaleno e o fenantreno, com resultados acima 

dos limites de detecção em praticamente todas as estações. Esses compostos 

também foram os que mais frequentemente excederam os respectivos valores 

orientadores (naftaleno: 9 em 11 amostras; fenantreno: 3 em 11 amostras). Somente 

na estação M Bar, a montante do acidente, outros HPA (fluoranteno, pireno, 

benzo(a) antraceno, criseno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno) excederam os valores orientadores. 

 

Um ano depois, em 2001, excluindo-se o acenaftileno, acenafteno, fluoreno, 

antraceno e o indeno(1,2,3-cd)pireno, os demais HPA individuais foram detectados 

na maioria das amostras. Naftaleno, fenantreno, fluoranteno e pireno excederam os 

valores orientadores em pelo menos um terço das estações. Esses resultados 

mostram em detalhe o aumento observado também nos somatórios de HPA. 

 

Já em 2007 e 2008, para todos os compostos, exceto o naftaleno, menos de 

30% dos resultados excederam os limites de detecção. Para o naftaleno, 20% dos 

resultados, cujos valores variaram entre 17 e 25 µg/kg, excederam o VO (14,65 

µg/kg). Para o benzo(a)pireno, os resultados que ultrapassaram o VO (31,9 µg/kg), 

variaram entre 36 e 75 µg/kg. Em julho de 2007, os resultados de duas estações (10 
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µg/kg e 24 µg/kg) excederam o VO para o dibenzo(a,h)antraceno (6,22 µg/kg). Os 

resultados que superaram os valores orientadores ocorreram tanto em estações a 

montante quanto em estações a jusante do acidente, em níveis de concentração 

similares, sugerindo que se tratam de valores de background desse ambiente 

(Apêndice F). 

 

 

 
Figura 5.16 -  Percentual de resultados (%) de HPA em sedimento nos rios Iguaçu e Barigüi que 
excederam: (a) limite de detecção (LD); e (b) valor orientador em cada campanha. 

a 

b 
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5.3 Avaliação dos solos no Ponto Zero 

 

Entre 2000 e 2010, a área interna da refinaria foi monitorada por consultores 

externos, universidades e empresas contratadas, além do Centro de Pesquisas da 

Petrobras (CENPES). Dentre os dados gerados, foram selecionados para o estudo 

os resultados de solo de estações em que amostras foram coletadas na maioria das 

campanhas realizadas e onde houve regularidade nos parâmetros analisados. A 

Tabela 5.12 mostra o número de análises por indicador em cada banhado. Os 

Apêndices C e F apresentam respectivamente a localização das estações 

(coordenadas geográficas e cotas) e os resultados completos das análises químicas.  

 

Tabela 5.12 -  Totais de amostras de solo analisadas por indicador  em cada 
banhado. 

Indicador THP HPA 
Banhado 1 144 117 

Banhados 2 e 3 60 49 
Banhado 4 197 187 

 

 

5.3.1 Comparação com critérios de qualidade ambient al 

 

Para o solo, foram utilizados como critérios de qualidade ambiental:  

 

• a Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009 (CONAMA, 

2009) que dispõe sobre valores orientadores para alguns HPA individuais 

(viz. naftaleno, fenantreno, antraceno, criseno, benzo(a)antraceno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno e benzo(ghi)perileno); e  

• a Soil Remediation Circular 2009 do Ministério da Infraestrutura e do 

Meio Ambiente da Holanda (NETHERLANDS, 2012) que indica valores 

orientadores para THP e para somatório de 10 HPA (viz. naftaleno, 

fenantreno, antraceno, fluoranteno, criseno, benzo(a)antraceno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(123-cd)pireno e 

benzo(ghi)perileno). 
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5.3.1.1 Banhado 1 

 

Os resultados de THP em diferentes profundidades dos perfis de solo 

coletados ao longo do tempo encontram-se na Figura 5.17. Para as estações PM-04, 

PM-09 e PM-C, o gráfico inclui ampliação da escala para melhor visualização, com 

máximo igual ao valor de intervenção (5.000 mg/kg).  Dos 144 resultados avaliados 

nesse banhado, menos de 15% excederam o valor orientador, sendo que na maioria 

das vezes (95%) até 2004, quatro anos após o acidente. Apenas na estação PM-C 

foi observado o valor de 5.067 mg/kg em janeiro de 2007. 

 

Observou-se uma redução das concentrações (processo de atenuação) dos 

hidrocarbonetos de petróleo (THP) nos solos no Banhado 1 ao longo do tempo e, em 

particular, uma diminuição importante das concentrações entre 2004 e 2007. O 

decaimento das concentrações observado será analisado na sequência. 

 

Os resultados dos somatórios dos 16 HPA prioritários da USEPA são 

apresentados na Figura 5.18.  Nenhum destes resultados excedeu o valor de 

intervenção proposto pela legislação holandesa para o somatório de apenas 10 HPA 

(40 mg/kg). Para o indicador somatório dos 16 HPA, não se observa tendência de 

diminuição da concentração e sim uma flutuação. Em função da lacuna de 

informação a respeito dos métodos analíticos utilizados pelo Instituto de Química da 

UFRGS nas análises realizadas entre 2003 e 2004, não há como levantar as causas 

desse comportamento. Apesar dos valores dos limites de detecção das análises 

realizadas entre 2003 e 2004 declarados  nos relatórios serem bastante baixos 

(0,0005 a 0,010 mg/kg), uma possível explicação é que o método analítico 

apresentasse de fato  limites de detecção superiores aos do método mais sensível 

utilizado a partir de 2007 (0,003 a 0,010 mg/kg). Dessa forma, é provável que alguns 

dos HPA pertencentes ao somatório dos 16 HPA prioritários da USEPA não tenham 

sido computados em 2003 e 2004, subestimando os valores encontrados.  

 

A comparação dos valores obtidos para os HPA individuais com os limites de 

detecção (LD) e os valores orientadores está resumida na Figura 5.19, onde são 

apresentados os percentuais de resultados que excederam esses limites. 
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Não foi possível detectar quaisquer dos compostos em aproximadamente 

40% de um total de 117 análises. Observa-se que há maior incidência de resultados 

acima dos LD entre 2007 e 2009, o que possivelmente está relacionado ao aumento 

de sensibilidade dos métodos para a medição de HPA individuais.  

 

Para todos os compostos, exceto o naftaleno, menos de 10% dos resultados 

excedeu os valores de prevenção (VP). Para o naftaleno, 26% dos resultados 

excederam o VP (0,12 mg/kg), sendo o valor máximo encontrado (3,23 mg/kg) muito 

inferior ao valor de investigação (VI) para área industrial para esse composto (90 

mg/kg). Em apenas uma oportunidade, em novembro de 2003, o valor de 

investigação (3,5 mg/kg) para área industrial foi excedido para o benzo(a)pireno na 

estação PM-02 (3,93 mg/kg).  
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valor de intervenção: 5.000 mg/kg 

  

  

  
Figura 5.17 - Concentração de THP (mg/kg) em solo no Banhado 1. 
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Figura 5.18 - Somatório da concentração dos 16 HPA prioritários da USEPA (mg/kg) em solo no 
Banhado 1. 
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a 

 
b 

 
c 

 
Figura 5.19 -  Percentual de resultados (%) de HPA em solo no Banhado 1 que excederam: (a) limite 
de detecção (LD); (b) valor de prevenção (VP); e (c) valor de investigação para área industrial (VI). 
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5.3.1.2 Banhados 2 e 3 

 

Os resultados de THP em diferentes profundidades dos perfis de solo 

coletados ao longo do tempo encontram-se na Figura 5.20. Observa-se que, na 

maioria dos casos, os valores mais elevados de concentração encontram-se na 

camada superficial (0,2 m), o que sugere que os Banhados 2 e 3, por se situarem 

em situação topográfica favorável ao escoamento mais rápido, foram afetados pela 

passagem do óleo, mas que não houve percolação importante para camadas mais 

profundas. As maiores concentrações foram observadas nas estações PM-29 e PM-

SPZ-17.  Dos 60 resultados avaliados nesses banhados, o valor orientador foi 

excedido em apenas uma oportunidade (7.074 mg/kg), na estação PM-SPZ-17 em 

julho de 2009. A estação PM-SPZ-17 está localizada na área mais baixa do 

Banhado 3 (Figura 4.6.c e Apêndice C). 

 

Os resultados dos somatórios dos 16 HPA prioritários da USEPA são 

apresentados na Figura 5.21.  Nenhum destes resultados excedeu o valor de 

intervenção proposto pela legislação holandesa para o somatório de apenas 10 

HPA. Na maioria dos casos, os valores de concentração obtidos para os compostos 

individuais são próximos ou inferiores aos LD (0,010 a 0,250 mg/kg) (Apêndice F), o 

que resulta em somatórios de concentração também próximos aos LD. Os 

resultados mais elevados foram observados nas mesmas estações PM-29 e PM-

SPZ-17, juntamente com as maiores concentrações de THP.  

 

A comparação dos valores obtidos para os HPA individuais com os LD e os 

valores orientadores está resumida na Figura 5.22, onde são apresentados os 

percentuais de resultados que excederam esses limites.  

 

Não foi possível detectar quaisquer dos compostos em aproximadamente 

60% de um total de 49 análises. Para o naftaleno, 16% dos resultados excederam o 

VP, enquanto para fenantreno e benzo(a)pireno, VP foi excedido em apenas uma 

oportunidade (2% dos resultados). O valor de investigação para área industrial não 

foi excedido para nenhum dos HPA individuais entre 2008 e 2010 (gráfico não 

apresentado). 
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valor de intervenção: 5.000 mg/kg 

  

  

  

  
Figura 5.20 -  Concentração de THP (mg/kg) em solo nos Banhados 2 e 3. 
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Figura 5.21 -  Somatório da concentração dos 16 HPA prioritários da USEPA (mg/kg) em solo nos 
Banhados 2 e 3. 
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Figura 5.22 -  Percentual de resultados (%) de HPA em solo nos Banhados 2 e 3 que excederam: (a) 
limite de detecção (LD); e (b) valor de prevenção (VP). 
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5.3.1.3 Banhado 4 

 

Os resultados de THP em diferentes profundidades dos perfis de solo 

coletados ao longo do tempo encontram-se na Figura 5.23. Para algumas estações, 

o gráfico inclui ampliação da escala para melhor visualização, com máximo igual ao 

valor de intervenção (5.000 mg/kg).  Dos 197 resultados avaliados nesse estudo, os 

12% que excederam o valor orientador ocorreram até abril de 2004.  

 

Os resultados dos somatórios dos 16 HPA prioritários da USEPA são 

apresentados na Figura 5.24. O Banhado 4 apresentou as maiores concentrações 

de HPA em solo no Ponto Zero. Alguns destes resultados (6 em 187) excederam o 

valor de intervenção proposto pela legislação holandesa para o somatório de apenas 

10 HPA (40 mg/kg), sendo todas as ocorrências entre 2003 e 2004. 

 

Observou-se uma atenuação das concentrações dos indicadores THP e 

HPA nos solos ao longo do tempo e, em particular, uma diminuição importante das 

concentrações entre 2004 e 2007. 

 

A comparação dos valores obtidos para os HPA individuais com os limites de 

detecção e os valores orientadores está resumida na Figura 5.25, onde são 

apresentados os percentuais de resultados que excederam esses limites.  

 

Não foi possível detectar quaisquer dos compostos em mais de 60% de um 

total de 187 análises. A maioria dos resultados acima do LD ocorreu entre 2003 e 

2004. 

 

Para todos os compostos, exceto o benzo(a)pireno, cerca de 5% dos 

resultados excederam os VP. Em aproximadamente 85% dos casos, VP foi excedido 

entre 2003 e 2004. Para o benzo(a)pireno, entre 2003 e 2004, 22% dos resultados 

excederam o VP (0,052 mg/kg) e 7% excederam o VI para área industrial (3,5 

mg/kg).  
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valor de intervenção: 5.000 mg/kg 

 

 
Figura 5.23 - Concentração de THP (mg/kg) em solo no Banhado 4. 
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Figura 5.24 - Somatório da concentração dos 16 HPA prioritários da USEPA (mg/kg) em solo no 
Banhado 4. 
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Figura 5.25 -  Percentual de resultados (%) de HPA em solo no Banhado 4 que excederam: (a) limite 
de detecção (LD); (b) valor de prevenção (VP); e (c) valor de investigação para área industrial (VI). 
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5.3.2 Avaliação estatística 

 

5.3.2.1 Banhado 1 

 

O fator “localização da estação” foi categorizado automaticamente pelo 

programa Statistica® (v.8.0), que substituiu os nomes das estações por números, 

anteriormente à análise estatística. É importante ressaltar que esses números não 

têm significado físico e não guardam correlação com a elevação (cota) ou 

permeabilidade do solo nas estações. Portanto, o fator deve ser considerado 

categórico. O fator “data da coleta” foi discriminado com níveis numéricos (Tabela 

5.13), considerando-se a primeira coleta em março de 2003 como “mês 1” acrescida 

do intervalo, em meses, até a coleta subsequente. O fator “profundidade” foi 

padronizado através das médias de profundidade de coleta correspondentes à 

superfície, meio e fundo, considerando-se as estações do Banhado 1 (Tabela 5.14). 

 

Tabela 5.13 -  Níveis numéricos adotados para a análise estatístic a da 
concentração de THP em solo no Banhado 1. 

Data Níveis 
numéricos 
(meses) 

Mar./03 1 
Jun./03 4 
Nov./03 9 
Abr./04 14 
Jan./07 47 
Jul./07 53 
Jul./08 65 
Jan./09 71 

 

Tabela 5.14 -  Profundidades padronizadas para a análise estatísti ca da 
concentração de THP em solo no Banhado 1. 

Local Profundidade* 
(m) 

Superfície 0,2 
Meio 1,1 

Fundo 2,1 
* Para análise de Variância (ANOVA) por Análise de Efeitos Principais, os valores de profundidade 
foram multiplicados por 10, pois a ferramenta somente aceita valores inteiros como níveis dos fatores 
de entrada. 
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Planejamento de Experimentos por DOE (Design of Experiments)  

 

Para a não rejeição das hipóteses nulas de normalidade dos resíduos e 

homoscedasticidade (homogeneidade das variâncias) a um nível de significância de 

α=0,05 com base na análise paramétrica por Análise DOE, foi necessário excluir 26 

(18%) do total de 143 dados. Vale destacar que não houve descaracterização da 

amostra estatística do ponto de vista técnico, após a exclusão desses dados. 

 

A hipótese nula de normalidade dos resíduos não pode ser rejeitada, 

considerando-se os testes de Shapiro-Wilks (p=0,6028) e Lilliefors (p=1) a α=0,05 

(Figura 5.26.a).  

 

A ferramenta DOE não dispõe de módulo para avaliação da 

homoscedasticidade. Esse parâmetro foi avaliado através do gráfico de valores 

preditos (pelo modelo matemático proposto pelo Planejamento de Experimentos) 

versus os resíduos, onde não foram observadas tendências. Com base nesse 

gráfico (Figura 5.26.b), não se rejeitou a hipótese nula de homocesdaticidade.  

 

O modelo proposto foi capaz de explicar 78% do comportamento observado 

do conjunto de dados (R2=0,78132). Os fatores localização da estação, profundidade 

e tempo são significativos, pois pelo menos um dos efeitos principais (componente 

linear (L) ou quadrático (Q)) apresenta p<<0,05, no caso o componente linear L 

(Tabela 5.15). Assim, a hipótese nula de que os fatores não são significativos é 

rejeitada. Esses resultados indicam que todos os fatores influenciam os resultados 

da variável dependente THP. 

 

A análise dos efeitos mostra que a localização da estação é o fator mais 

importante no resultado de THP, seguido pelo o tempo e pela profundidade, o que 

pode ser demonstrado pelos valores do efeito principal (L) na Tabela 5.15.  
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Figura 5.26 -  Gráficos de avaliação: (a) normalidade dos resíduos e (b) homoscedasticidade para o 
Planejamento de Experimentos (DOE) da concentração de THP em solo no Banhado 1. 
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Tabela 5.15 -  Estimativas de efeitos, desvio padrão e p para o Pl anejamento de 
Experimentos (DOE) da concentração de THP em solo n o Banhado 1. 

Fator Efeito Desvio padrão p 

(1) Estação (L) 3267,74 211,3863 0,000000 
Estação (Q) 35,06 345,8672 0,919454* 

(2) Profundidade (L) -1671,52 186,3301 0,000000 
Profundidade (Q) 388,60 295,0857 0,190682* 

(3) Tempo (L) -2373,00 191,2489 0,000000 
Tempo (Q) 879,79 423,1096 0,039976 
1L por 2L -1828,54 265,3249 0,000000 
1L por 3L -1956,19 272,8326 0,000000 
2L por 3L 1163,47 235,3508 0,000003 

(L): componente linear; (Q): componente quadrático; * Efeitos não significativos em vermelho. 

 

A influência destacada da localização da estação pode ser explicada pelas 

diferenças topográficas no Banhado 1, que torna cada local onde foi realizada a 

coleta particular. Conforme explicitado anteriormente, a localização da estação é um 

fator categórico, não podendo ser associado diretamente às características físicas 

das estações. No entanto, na seção anterior de comparação com critérios de 

qualidade ambiental (Figura 5.17), observou-se que as estações posicionadas em 

locais mais baixos (PM-09 e PM-C, Figura 4.6.b e Apêndice C) em geral 

correspondem aos pontos de maior contaminação (exceto PM-04). 

 

Para os fatores tempo e profundidade, quanto maior o valor do fator (maior 

tempo ou maior profundidade), menor o valor da variável THP, o que é confirmado 

pelo sinal negativo do efeito principal (L). Esses resultados mostram que houve 

diminuição da contaminação ao longo do tempo e que a contaminação está 

concentrada nas camadas superiores do solo. 

 

É possível observar ainda (relações entre 1L, 2L e 3L na Tabela 5.15) que 

todos os efeitos de interação foram considerados significativos, confirmando a 

importância da variação combinada dos três fatores (localização da estação, 

profundidade e tempo). Há influência recíproca entre esses fatores, considerando-se 

a forma com que impactam na variável de resposta THP. 
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Análise de Variância (ANOVA Main Effects) 

 

Para a não rejeição das hipóteses nulas de normalidade dos resíduos e 

homoscedasticidade (homogeneidade das variâncias) a um nível de significância de 

α=0,05 com base na análise paramétrica por Análise de Variância (ANOVA Main 

Effects), foi necessário excluir 37 (26%) do total de 143 dados. Vale destacar que 

não houve descaracterização da amostra estatística do ponto de vista técnico, após 

a exclusão desses dados. 

 

Não foi possível rejeitar a hipótese nula de homoscedasticidade segundo os 

testes de Cochran-Bartlet e Levene´s a α=0,05 (profundidade: p>0,2 / tempo: p>0,8). 

Considerando-se o fator localização das estações, rejeitou-se a hipótese nula de 

homoscedasticidade (p<<0,05). 

 

A hipótese nula de normalidade dos resíduos não pode ser rejeitada, 

considerando-se os testes de Shapiro-Wilks (p=0,5980) e Lilliefors (p=1) a α=0,05 

(Figura 5.27).  

 

 
Figura 5.27 -  Gráfico de avaliação de normalidade dos resíduos para Análise de Variância (ANOVA 
Main Effects) da concentração de THP em solo no Banhado 1. 
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Através da Análise de Variância (ANOVA Main Effects) foi possível verificar 

que todos os fatores avaliados: localização da estação, profundidade e tempo 

influenciam os resultados da variável dependente THP (p<<0,05 em todos os casos) 

(Tabela 5.16). Assim, a hipótese nula de que os fatores não são significativos é 

rejeitada. Em especial, a localização da estação (maior soma quadrática) é fator 

mais importante, seguido pelo tempo e pela profundidade. Esses resultados 

corroboram aqueles obtidos pelo Planejamento de Experimentos (DOE). 

 

Tabela 5.16 -  Somas quadráticas, graus de liberdade e p para Anál ise de 
Variância (ANOVA Main Effects) da concentração de THP em solo no Banhado 
1. 

Efeito Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade p 

Estação 55769368 5 0,000000 
Tempo 12000148 7 0,000032 

Profundidade (x10) 4901472 2 0,000775 
Erro 28748638 91  

 

5.3.2.2 Banhado 4 

 

Da mesma forma que no Banhado 1, o fator “localização da estação” foi 

categorizado automaticamente pelo programa Statistica® (v.8.0), que substituiu os 

nomes das estações por números, anteriormente à análise estatística. É importante 

ressaltar que esses números não têm significado físico e não guardam correlação 

com a elevação (cota) ou permeabilidade do solo nas estações. Portanto, o fator 

deve ser considerado categórico. O fator “data da coleta” também foi discriminado 

com níveis numéricos (Tabela 5.17), considerando-se a primeira coleta em março de 

2003 como “mês 1” acrescida do intervalo, em meses, até a coleta subsequente. O 

fator “profundidade” foi padronizado através das médias de profundidade de coleta 

correspondentes à superfície, meio e fundo, considerando-se as estações do 

Banhado 4 (Tabela 5.18). 
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Tabela 5.17 -  Níveis numéricos adotados para a análise estatístic a da 
concentração de THP em solo no Banhado 4. 

Data Níveis 
numéricos 
(meses) 

Mar./03 1 
Jul./03 5 
Nov./03 9 
Abr./04 14 
Jan./07 47 
Jul./07 53 
Jul./08 65 
Jan./09 71 

 

Tabela 5.18 -  Profundidades padronizadas para a análise estatísti ca da 
concentração de THP em solo no Banhado 4. 

Local Profundidade* 
(m) 

Superfície 0,2 
Meio 1,5 

Fundo 2,3 
*Para análise de Variância (ANOVA) por Análise de Efeitos Principais, os valores de profundidade 
foram multiplicados por 10, pois a ferramenta somente aceita valores inteiros como níveis dos fatores 
de entrada. 

 

Primeiramente, para a não rejeição das hipóteses nulas de normalidade dos 

resíduos e homoscedasticidade a um nível de significância de α=0,05 foram 

excluídos diversos dados de THP em solo no Banhado 4, ultrapassando 30% do 

total de dados. A exclusão desse número de dados não permitiu a não rejeição das 

hipóteses nulas de normalidade dos resíduos e homoscedasticidade. 

 

A dispersão natural do conjunto de dados exigiu a adoção da transformação 

logarítmica de dados preliminar à avaliação de homoscedasticidade e normalidade 

dos resíduos para ambos os métodos estatísticos avaliados. Após a transformação, 

não foi necessário excluir nenhum dado. 

 

Planejamento de Experimentos por DOE (Design of Experiments)  

 

A hipótese nula de normalidade dos resíduos não pode ser rejeitada, 

considerando-se os testes de Shapiro-Wilks (p=0,5507) e Lilliefors (p=1) a α=0,05 

(Figura 5.28.a).  
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Não se observou tendências no gráfico de valores preditos (pelo modelo 

matemático proposto pelo Planejamento de Experimentos) versus os resíduos. Com 

base nesse gráfico (Figura 5.28.b), não se rejeitou a hipótese nula de 

homocesdaticidade.  

 

O modelo proposto foi capaz de explicar 70% do comportamento observado 

do conjunto de dados (R2=0,70461). Os fatores localização da estação, profundidade 

e tempo são significativos, pois pelo menos um dos efeitos principais (componente 

linear (L) ou quadrático (Q)) apresenta p<<0,05 (Tabela 5.19). Assim, a hipótese 

nula de que os fatores não são significativos é rejeitada. Esses resultados indicam 

que todos os fatores influenciam os resultados da variável dependente THP. 

 

A análise dos efeitos mostra que o tempo é o fator mais importante no 

resultado de THP, seguido pela profundidade. Para ambos, quanto maior o valor do 

fator (maior tempo ou maior profundidade), menor o valor da variável THP, o que é 

confirmado pelo sinal negativo do efeito principal (L). Esses resultados indicam que 

houve diminuição da contaminação ao longo do tempo e que a contaminação está 

concentrada nas camadas superiores do solo. O fator localização da estação de 

amostragem é o que menos influencia os resultados de THP. Esse resultado pode 

ser explicado pela ausência de diferenças topográficas no Banhado 4, que torna o 

local onde foi realizada a coleta secundário. 

 

Os efeitos de interação foram considerados significativos (1L por 2 L e 1L 

por 3L), com exceção da interação linear entre a profundidade e o tempo (2L por 3L) 

(Tabela 5.19). 
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a 

 
b 

 
Figura 5.28 -  Gráficos de avaliação: (a) normalidade dos resíduos e (b) homoscedasticidade para o 
Planejamento de Experimentos (DOE) da concentração de THP em solo no Banhado 4. 
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Tabela 5.19 -  Estimativas de efeitos, desvio padrão e p para o Pl anejamento de 
Experimentos (DOE) da concentração de THP em solo n o Banhado 4. 

Fator Efeito Desvio padrão p 

(1) Estação (L) -0,93745 0,334975 0,005696 
Estação (Q) 0,53236 0,570949 0,352382* 

(2) Profundidade (L) -2,10046 0,267651 0,000000 
Profundidade (Q) 1,90778 0,490688 0,000142 

(3) Tempo (L) -4,97948 0,287604 0,000000 
Tempo (Q) 1,31254 0,692916 0,059808* 
1L por 2L -0,94493 0,403773 0,020373 
1L por 3L 0,86873 0,433955 0,046806 
2L por 3L 0,15442 0,341090 0,651285* 

(L): componente linear; (Q): componente quadrático; * Efeitos não significativos em vermelho. 
 

Análise de Variância (ANOVA Main Effects) 

 

Não foi possível rejeitar a hipótese nula de homoscedasticidade segundo os 

testes de Cochran-Bartlet e Levene´s a α=0,05 (estação: p>0,31 / profundidade: 

p>0,1 / tempo: p>0,24).  

 

A hipótese nula de normalidade dos resíduos não pode ser rejeitada, 

considerando-se o teste de Lilliefors (p=0,1) a α=0,05 (Figura 5.29). Os resultados 

do teste de Shapiro-Wilks estão próximos da normalidade (p=0,0141) a α=0,05. 

 

Através da Análise de Variância (ANOVA Main Effects) foi possível verificar 

que todos os fatores avaliados: localização da estação, profundidade e tempo 

influenciam os resultados da variável dependente THP (p<<0,05 em todos os casos) 

(Tabela 5.20). Assim, a hipótese nula de que os fatores não são significativos é 

rejeitada. Em especial, o tempo (maior soma quadrática) é fator mais importante, 

seguido pela profundidade e pela localização da estação.  Da mesma forma que no 

Banhado 1, esses resultados corroboram com aqueles obtidos pelo método de 

Planejamento Experimental por Análise DOE. 
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Figura 5.29 -  Gráfico de avaliação de normalidade dos resíduos para Análise de Variância (ANOVA 
Main Effects) da concentração de THP em solo no Banhado 4. 

 

Tabela 5.20 -  Somas quadráticas, graus de liberdade e p para Anál ise de 
Variância (ANOVA Main Effects) da concentração de T HP em solo no Banhado 
4. 

Efeito Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade p 

Estação 98,354 7 0,000000 
Tempo 720,706 7 0,000000 

Profundidade (x10) 207,072 2 0,000000 
Erro 309,574 172  

 

5.3.3 Modelagem do decaimento 

 

Os resultados da avaliação estatística prévia através das ferramentas 

Design of Experiments (DOE) ou Planejamento de Experimentos e Análise de 

Variância (ANOVA) por Análise de Efeitos Principais indicaram que o decaimento 

dos valores de concentração de THP ao longo do tempo é estatisticamente 

significativo para um nível de significância de α=0,05. 

 

Procedeu-se, então, com a proposta de modelagem de tal decaimento. No 

entanto, um único modelo considerando o parâmetro “tempo” não seria adequado 

Histogram of log THP
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para estimar a atenuação dos valores de concentração de THP ao longo dos anos 

para todas as situações, uma vez que os parâmetros “localização da estação” e 

“profundidade” também se mostraram estatisticamente significativos em seus efeitos 

sobre a variável THP (α=0,05). 

 

Utilizando-se os mesmos níveis numéricos adotados anteriormente para os 

fatores de entrada, os dados de cada estação e profundidade foram modelados em 

separado, resultando em três modelos por estação, um para cada profundidade.  

 

A proposta utilizada para esse procedimento foi a modelagem não-linear 

através da ferramenta Nonlinear Estimation, Advanced Linear/Nonlinear Models do 

programa Statistica® (v.8.0). Na modelagem do processo de decaimento da 

concentração de THP assumiu-se cinética de primeira ordem (Equações 2.1 e 2.2) 

(TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1987, p. 329). 

 

O objetivo foi estimar os coeficientes correspondentes à concentração inicial 

(C0) e, especialmente, o coeficiente de decaimento (k) da variável concentração de 

THP. A Equação 5.1 descreve o modelo. Para estimativa inicial, adotou-se o maior 

valor de concentração como C0 e 0,1 mês-1 para o coeficiente de decaimento (k). 

Esse valor de k foi baseado nos resultados médios encontrados por Grossi e 

colaboradores (2002) e Colombo e colaboradores (2005). Utilizou-se o método de 

Quasi-Newton como algoritmo de busca, com número máximo de iterações igual a 

50, e a equação dos resíduos (Equação 5.2), como função a ser minimizada. O 

critério de convergência foi variação de k menor que 1,0 x10-6 entre iterações. 

 

 [THP] = C0 x e
(-kt)

  Equação 5.1 

Onde [THP]: concentração de THP (mg/kg) 

         C0: concentração incial de THP 

         k: coeficiente de decaimento da variável THP (mês-1) 

t: tempo em meses 

L = (Valores [THP] Observados - Valores [THP] Preditos)2 Equação 5.2 

 



 186 

Inicialmente foram estimados modelos preliminares incluindo, 

discriminadamente, todos os dados em cada par de estação-profundidade. Neste 

sentido, foi possível observar, para cada conjunto de dados, pontos que se 

desviavam da tendência geral de decaimento, sendo pontos candidatos à 

apresentação de elevados resíduos no momento da modelagem dos dados (análise 

técnica de resíduos). Sendo assim, tais pontos foram excluídos e, partir daí, foi 

possível observar, como esperado, a rejeição da hipótese de nula H0, segundo a 

qual os parâmetros que descrevem o modelo de decaimento são iguais a zero 

(α=0,05). Os dados excluídos estão grifados em laranja nas Tabelas 5.21 e 5.22.  

 

As estimativas do coeficiente de decaimento (k) e dos valores 

correspondentes da estatística “p” para cada par de estação-profundidade no 

Banhado 1 e no Banhado 4, são apresentados nas Tabelas 5.23 e 5.24, 

respectivamente. Quando a hipótese nula H0 de nulidade do parâmetro k não pôde 

ser rejeitada (p>>0,5), o valor de k correspondente (considerado nulo) foi, portanto, 

excluído dos cálculos de estatística básica (máximo, mínimo, média e mediana) dos 

coeficientes de decaimento, uma vez que este não era estatisticamente significativo 

nesses casos. Os modelos estimados e os respectivos coeficientes de determinação 

(R2) podem ser vistos na Figura 5.30 (Banhado1) e Figura 5.31 (Banhado 4). 

 

Na maioria dos casos, a hipótese nula de normalidade dos resíduos dos 

modelos estimados não pode ser rejeitada, considerando-se os testes de Shapiro-

Wilks e Lilliefors a α=0,05. Esses resultados constam do Apêndice G. Nos casos 

onde esta hipótese foi rejeitada, optou-se por prosseguir com as análises estatísticas 

paramétricas com base no conhecimento da variabilidade observada nas medições 

realizadas e da não rejeição da hipótese nula de normalidade dos resíduos para os 

demais conjuntos de dados do mesmo universo em questão. 
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Tabela 5.21 - Resultados de THP (mg/kg) no Banhado 1.  

Tabela 5.22 - Resultados de THP (mg/kg) no Banhado 4.  

Os resultados excluídos após modelagem preliminar estão grifados em laranja.  
Não foi possível rejeitar a hipótese nula de que k é igual zero nos conjuntos de dados grifados em vermelho. 

na: não analisado. Os resultados excluídos após modelagem preliminar estão grifados em laranja.  
Não foi possível rejeitar a hipótese nula de que k é igual zero nos conjuntos de dados grifados em vermelho. 
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Tabela 5.23 -  Coeficientes de decaimento (k) da variável THP (mês -1) e 
respectivos p no Banhado 1. 

Estação 
k (mês -1) 

Estação  
p 

Superfície  Meio Fundo Superfície  Meio Fundo 
PM-00 0,0355 0,0442 0,0359 PM-00 0,053 0,013 0,047 
PM-02 0,0112* 0,1200 0,0351 PM-02 0,517 0,008 0,021 
PM-04 0,0617* 0,0314 0,0050* PM-04 0,511 0,026 0,465 
PM-07 0,0362 0,0093* 0,0115 PM-07 0,004 0,160 0,022 
PM-09 0,0348* 0,0297 0,0362 PM-09 0,119 0,024 0,053 
PM-C 0,0928 0,0916* 0,0215 PM-C 0,004 0,082 0,004 

    Máximo 0,0928 0,1200 0,0362 
Mínimo 0,0355 0,0297 0,0115 
Média 0,0548 0,0563 0,0280 

Mediana  0,0362 0,0378 0,0351 
*Resultados não significativos, excluídos dos cálculos de máximo, mínimo, média e mediana. 

 

No Banhado 1, em seis conjuntos de dados, que representam 33% do total 

(superfície: PM-02, PM-04 e PM-09; meio: PM-07 e PM-C; e fundo: PM-04) não foi 

possível rejeitar a hipótese nula de que k é igual zero, mesmo após a exclusão de 

dados através da avaliação técnica (em vermelho nas Tabela 5.21 e 5.23). Em 

média, os coeficientes de decaimento na superfície e no meio são duas vezes 

maiores que no fundo. Uma possível explicação é que, com o aumento da 

profundidade, diminui a concentração de oxigênio molecular, essencial para acelerar 

a degradação, o que pode aumentar a persistência da contaminação nas amostras 

de fundo. 

 

Tabela 5.24 -  Coeficientes de decaimento (k) da variável THP (mês -1) e 
respectivos p no Banhado 4. 

Estação 
k (mês -1) 

Estação  
p 

Superfície  Meio Fundo Superfície  Meio Fundo 
BH-01 0,0401 0,2256 0,4045 BH-01 6,56E-03 4,84E-04 3,08E-03 
BH-02 0,1340 0,0690 0,3609 BH-02 1,31E-06 1,36E-02 2,68E-02 
BH-03 0,1030 0,3758 0,1699 BH-03 1,11E-06 4,87E-04 2,77E-02 
BH-04 0,0818 0,0588 0,3756* BH-04 6,35E-05 1,06E-02 0,151 
BH-05 0,1858 0,0359 0,1684 BH-05 1,66E-02 7,13E-03 2,05E-03 
BH-07 0,1205 0,0850 0,0304 BH-07 2,83E-05 2,30E-04 3,08E-02 
BH-08 0,0671 0,1567 0,0480 BH-08 3,26E-08 1,22E-06 1,68E-02 
BH-09 0,6550 0,7001 0,0414* BH-09 2,62E-09 1,52E-02 0,056 

    Máximo 0,6550 0,7001 0,4045 
Mínimo 0,0401 0,0359 0,0304 
Média 0,1734 0,2134 0,1970 

Mediana  0,1117 0,1209 0,1692 
*Resultados não significativos, excluídos dos cálculos de máximo, mínimo, média e mediana. 
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No Banhado 4, em dois conjuntos de dados (fundo: BH-04 e BH-09) não foi 

possível rejeitar a hipótese nula de que k é igual zero, mesmo após a exclusão de 

dados através da avaliação técnica (em vermelho nas Tabelas 5.22 e 5.24). Os 

coeficientes de decaimento médios são similares independentemente da 

profundidade. Como esse banhado tem sido mantido permanentemente inundado, o 

decaimento das concentrações de THP é uma combinação do processo de remoção 

do óleo por flutuação e da biodegradação que ocorre no solo. Provavelmente, as 

condições para biodegradação não são tão influenciadas pela profundidade quanto 

no Banhado 1.  
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Estação  Superfície Meio Fundo 

PM-00 

  
R2: 73,7% 

  
R2: 88,0% 

 
R2: 73,1% 

PM-02 não aplicável 

 
R2: 92,8% 

 
R2: 87,0% 

PM-04 não aplicável 

 
R2: 84,4% 

não aplicável 

PM-07 

 
R2: 93,5% 

não aplicável 

 
R2: 71,8% 

PM-09 não aplicável 

 
R2: 80,6% 

 
R2: 78,2% 

PM-C 

 
R2: 98,4% 

não aplicável 

 
R2: 90,2% 

Figura 5.30 -  Modelos de decaimento e respectivos coeficientes de determinação (R2) para variável 
THP no Banhado 1. 
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Estação  Superfície Meio Fundo 

BH-01 

 
R2: 88,3% 

 
R2: 99,1% 

 
R2: 99,7% 

BH-02 

 
R2: 99,97% 

 
R2: 93,4% 

 
R2: 91,7% 

BH-03 

 
R2: 99,9% 

 
R2: 99,1% 

 
R2: 95,6% 

BH-04 

 
R2: 98,9% 

 
R2: 92,8% 

não aplicável 

BH-05 

 
R2: 93,3% 

 
R2: 90,8% 

 
R2: 99,3% 

BH-07 

 
R2: 99,9% 

 
R2: 99,8% 

 
R2: 79,3% 

BH-08 

 
R2: 99,98% 

 
R2: 99,9% 

 
R2: 87,8% 

BH-09 

 
R2: 99,99% 

 
R2: 98,8% 

não aplicável 

Figura 5.31 -  Modelos de decaimento e respectivos coeficientes de determinação (R2) para variável 
THP no Banhado 4. 
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5.3.3.1 Comparação dos coeficientes de decaimento 

 

A comparação dos coeficientes de decaimento dos Banhados 1 e 4 

evidencia que os processos de intemperismo do óleo no Banhado 4 são mais 

pronunciados que no Banhado 1. Isso pode ser explicado pela eficiência do método 

de remediação aplicado no Banhado 4, onde a remoção por flutuação combinada à 

biodegradação do óleo vem sendo mais efetiva. Os coeficientes de decaimento são 

entre três a sete vezes, em média, maiores no Banhado 4 (Tabela 5.25). 

 

Tabela 5.25 -  Razão entre os coeficientes de decaimento (k) da va riável THP 
(mês -1) nos Banhados 1 e 4. 

 
k (mês -1) 

Superfície Meio Fundo 

Banhado 1  
(média) 0,0548 0,0563 0,0280 

Banhado 4  
(média) 0,1734 0,2134 0,1970 

Razão  
Banhado 4/ 
Banhado1 

3,2 3,8 7,0 

 

Esses coeficientes de decaimento são comparáveis aos reportados na 

literatura para experimentos de campo ou de laboratório. Em experimento com 

simulação de derrame de óleo, sedimentos costeiros do Mar Mediterrâneo foram 

contaminados com óleo árabe leve e incubados no campo, resultando em 

coeficientes de decaimento estimados para biodegradação entre 0,03 e 0,08 mês-1 

para n-C17 a n-C30, pristano e fitano (GROSSI et al., 2002). Em laboratório, a 

biodegradação de solos contaminados com 10% de petróleo e inoculados com 

diferentes microfloras, resultou em coeficientes que variaram entre 0,09 e 0,49 mês-1 

para hidrocarbonetos alifáticos (COLOMBO et al., 1996). Em estudo após derrame 

de óleo no estuário do Rio da Prata, na Argentina, o decaimento das concentrações 

de hidrocarbonetos em sedimentos e solos modelado através de equações de 

primeira ordem resultou em coeficientes duas vezes maiores nos solos (k = 0,18-

0,19 mês-1) comparativamente aos sedimentos (0,08-0,10 mês-1) (COLOMBO et al., 

2005).  
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5.4 Avaliação das águas subterrâneas no Ponto Zero 

 

De maneira análoga aos solos, dentre os dados gerados, foram 

selecionados para aprofundamento neste estudo, os resultados de água subterrânea 

de estações em que amostras foram coletadas na maioria das campanhas 

realizadas e onde houve regularidade nos parâmetros analisados. A Tabela 5.26 

mostra o número de análises por indicador em cada banhado. Os Apêndices C e F 

apresentam respectivamente a localização das estações (coordenadas geográficas) 

e os resultados completos das análises químicas.  

 

Tabela 5.26 -  Totais de amostras de água subterrânea analisadas p or indicador 
em cada banhado. 

Indicador THP HPA 
Banhado 1 59 30 

Banhados 2 e 3 36 12 
Banhado 4 173 98 

 

Além da avaliação descrita nesse capítulo (nos mesmos moldes que a 

realizada para o solo), os resultados de THP, incluindo estações que foram 

descontinuadas, foram avaliados mais detalhadamente no Apêndice D. Esses dados 

fornecem um panorama mais completo da evolução da contaminação da água 

subterrânea no Ponto Zero.  

 

5.4.1 Comparação com critérios de qualidade ambient al 

 

Para a água subterrânea, foram utilizados como critérios de qualidade 

ambiental:  

• a Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009 (CONAMA, 

2009) que dispõe sobre valores orientadores para alguns HPA individuais 

(viz. naftaleno, fenantreno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-

cd)pireno e dibenzo(a,h)antraceno); e  

• a Soil Remediation Circular 2009 do Ministério da Infraestrutura e do 

Meio Ambiente da Holanda (NETHERLANDS, 2012) que indica valor 

orientador para THP. 
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5.4.1.1 Banhado 1 

 

Os resultados de THP em água subterrânea observados ao longo do tempo 

encontram-se na Figura 5.32. Para algumas estações, o gráfico inclui ampliação da 

escala para melhor visualização, com máximo igual ao valor de intervenção (600 

µg/L).  Dos 59 resultados avaliados nesse estudo, cerca de 40% excederam o valor 

orientador para THP. Em 2010, apenas as subáreas 3 e 4 permaneciam afetadas 

por concentrações de THP superiores ao valor de intervenção na água subterrânea. 

Essas duas subáreas ocupam uma área de aproximadamente 962 m2, que 

representa menos de 7,5% da área total do Banhado 1 (HYDROGÉO PLUS Inc., 

2010). 

 

A estação que apresentou óleo em fase livre por mais tempo (até julho de 

2009) foi a estação PM-09, que está localizada no ponto mais baixo da topografia do 

Banhado 1 (Figura 4.6.b) e que historicamente apresentava as maiores espessuras 

de fase livre (Apêndice D). 

 

Os resultados dos somatórios dos 16 HPA prioritários da USEPA são 

apresentados na Figura 5.33.  Não há critérios de qualidade ambiental para avaliar o 

resultado desse indicador em água subterrânea. Nas estações PM-00, PM-04, PM-

09 e PM-C observou-se uma diminuição das concentrações ao longo do tempo, 

enquanto nas estações PM-02 e PM-07, aparentemente não há tendências. O 

Banhado 1 apresentou as maiores concentrações para o somatório dos 16 HPA 

prioritários da USEPA de HPA em água subterrânea no Ponto Zero (2004: média 

45,9 µg/L, mediana 52,0 µg/L; 2007-2010: média 13,8 µg/L, mediana 7,32 µg/L). 

 

A comparação dos valores obtidos para os HPA individuais com os limites de 

detecção e os valores orientadores está resumida na Figura 5.34, onde são 

apresentados os percentuais de resultados que excederam esses limites.  Foi 

possível detectar naftaleno e fenantreno na maioria das amostras, 80% e 77%, 

respectivamente. Para o benzo(a)pireno, 7% dos resultados (duas amostras em abril 

de 2004) excederam o VI para área industrial (0,7 µg/L).  
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valor de intervenção: 600 µg/L 

  

  

  
Figura 5.32 - Concentração de THP (µg/L) em água subterrânea no Banhado 1. 
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Figura 5.33 - Somatório da concentração dos 16 HPA prioritários da USEPA (µg/L) em água 
subterrânea no Banhado 1. 
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a 

 
b 

 
Figura 5.34 -  Percentual de resultados (%) de HPA em água subterrânea no Banhado 1 que 
excederam: (a) limite de detecção (LD); e (b) valor de investigação para área industrial (VI). 
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5.4.1.2 Banhados 2 e 3 

 

Os resultados de THP em água subterrânea ao longo do tempo encontram-

se na Figura 5.35. Para algumas estações, o gráfico inclui ampliação da escala para 

melhor visualização, com máximo igual ao valor de intervenção (600 µg/L).  Dos 36 

resultados avaliados nesse estudo, os cerca de 20% que excederam o valor 

orientador para THP ocorreram até agosto de 2001, um ano após o acidente.  

 

Os resultados dos somatórios dos 16 HPA prioritários da USEPA não foram 

plotados como os demais, pois na maioria dos casos, os valores de concentração 

são não detectáveis. Nas duas campanhas onde os HPA foram analisados (julho de 

2008 e janeiro de 2009), apenas em 2008, duas amostras apresentaram resultados 

para o indicador somatório de 16 HPA: PM-29 (0,037 µg/L) e PM-SPZ-17 (1,914 

µg/L).  

 

Naftaleno e fenantreno foram detectados em apenas uma amostra (PM-SPZ-

17 em julho de 2008), porém em concentração muito inferior (naftaleno: 1,595 µg/L e 

fenantreno: 0,166 µg/L) aos VI (140 µg/L para ambos) para esses compostos.  
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valor de intervenção: 600 µg/L 

  

  

  

  
Figura 5.35 -  Concentração de THP em água subterrânea (µg/L) nos Banhados 2 e 3. 
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5.4.1.3 Banhado 4 

 

Os resultados de THP em água subterrânea ao longo do tempo encontram-

se na Figura 5.36. Nota-se que nenhuma das estações na Figura 5.36 apresenta 

dados de 2000 e 2001. As amostragens nas estações incialmente instaladas no 

Banhado 4 foram descontinuadas e novos locais de coleta (poços multinível) foram 

estabelecidos. Os dados de 2000 e 2001 constam do Apêndice D.  

 

Para algumas estações, o gráfico inclui ampliação da escala para melhor 

visualização, com máximo igual ao valor de intervenção (600 µg/L).  Dos 173 

resultados avaliados nesse estudo, os 2% que excederam o valor orientador para 

THP ocorreram até abril de 2004.  

 

Os resultados dos somatórios dos 16 HPA prioritários da USEPA são 

apresentados na Figura 5.37.  Não há critérios de qualidade ambiental para avaliar o 

resultado desse indicador em água subterrânea. As concentrações mais elevadas 

(média 49,4 µg/L, mediana 37,1 µg/L) foram observadas em abril de 2004. A partir 

de 2007, as concentrações para esse indicador são consideravelmente baixas 

(média 0,624 µg/L, mediana < 0,030 µg/L). 

 

A comparação dos valores obtidos para os HPA individuais com os limites de 

detecção e os valores orientadores está resumida na Figura 5.38, onde são 

apresentados os percentuais de resultados que excederam esses limites.  Foi 

possível detectar naftaleno e fenantreno em 41% e 29% das amostras, 

respectivamente. Para o benzo(a)pireno, 9% dos resultados (nove amostras em abril 

de 2004) excederam o VI para área industrial (0,7 µg/L).  
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valor de intervenção: 600 µg/L 

Figura 5.36 - Concentração de THP em água subterrânea (µg/L) no Banhado 4. P, I e R representam 
profundo, intermediário e raso, respectivamente. 
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Figura 5.37 - Somatório da concentração dos 16 HPA prioritários da USEPA (µg/L) em água 
subterrânea no Banhado 4. P, I e R representam profundo, intermediário e raso, respectivamente. 
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a 

 
b 

 
Figura 5.38 -  Percentual de resultados (%) de HPA em água subterrânea no Banhado 4 que 
excederam: (a) limite de detecção (LD); e (b) valor de investigação para área industrial (VI). 
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Da mesma forma que na avaliação estatística dos solos, o fator “localização 

da estação” foi categorizado automaticamente pelo programa Statistica® (v.8.0) e 
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Tabela 5.27 -  Níveis numéricos adotados para a análise estatístic a da 
concentração de THP em água subterrânea no Banhado 1. 

Data Níveis 
numéricos 
(meses) 

Out./00 1 
Ago./01 11 
Mar./03 30 
Jun./03 33 
Nov./03 38 
Abr./04 43 
Jan./07 76 
Jul./07 82 
Jul./08 94 
Jan./09 100 
Jul./09 106 
Jan./10 112 
Abr./10 115 

 

Primeiramente, foram excluídos os dados de THP em água subterrânea das 

campanhas de março e junho de 2003, pois os resultados das análises químicas 

foram muito baixos, quando considerada a situação da área estudada (Apêndice F). 

É muito provável que essas análises tenham sido realizadas por gravimetria, que 

não tem a mesma acurácia da cromatografia gasosa. 

 

Na avaliação das hipóteses nulas de normalidade dos resíduos e 

homoscedasticidade a um nível de significância de α=0,05, mais dados foram 

excluídos, ultrapassando 30% do total de dados. Mesmo com a exclusão desse 

número de dados, o melhor modelo obtido apresentou R2<0,3 e, ainda assim, 

rejeitaram-se as hipóteses nulas de normalidade dos resíduos e 

homoscedasticidade. 

 

Dessa forma, a dispersão natural do conjunto de dados exigiu a adoção da 

transformação logarítmica de dados preliminar à avaliação de homoscedasticidade e 

normalidade dos resíduos para os métodos estatísticos avaliados. 
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Planejamento de Experimentos por DOE (Design of Experiments)  

 

Após a transformação logarítmica, para a não rejeição das hipóteses nulas 

de normalidade dos resíduos e homoscedasticidade (homogeneidade das 

variâncias) a um nível de significância de α=0,05 com base na análise paramétrica 

por Análise DOE, foi necessário excluir 4 (8%) do total de 51 dados. Vale destacar 

que não houve descaracterização da amostra estatística do ponto de vista técnico, 

após a exclusão desses dados. Os resultados excluídos foram os das estações PM-

02 e PM-07 (nov./03), PM-07 (jan./07) e PM-C (jul./07). Nos primeiros dois casos, em 

função dos valores de concentração extremamente baixos, há suspeita que os 

dados foram obtidos por gravimetria, enquanto os dois últimos apresentam valores 

de concentração elevados que não seguem a tendência de decaimento observada 

(Figura 5.32), possivelmente sugerindo a ocorrência de evento pontual. 

 

A hipótese nula de normalidade dos resíduos não pode ser rejeitada, 

considerando-se os testes de Shapiro-Wilks (p=0,9019) e Lilliefors (p=1) a α=0,05 

(Figura 5.39.a).  

 

A ferramenta DOE não dispõe de módulo para avaliação da 

homoscedasticidade. Esse parâmetro foi avaliado através do gráfico de valores 

preditos (pelo modelo matemático proposto pelo Planejamento de Experimentos) 

versus os resíduos, onde não foram observadas tendências. Com base nesse 

gráfico (Figura 5.39.b), não se rejeitou a hipótese nula de homocesdaticidade.  

 

O modelo proposto foi capaz de explicar 59% do comportamento observado 

do conjunto de dados (R2=0,58895). Apesar de esse valor parecer pequeno, ele 

deve ser visto no contexto da dificuldade do conjunto de dados.  O modelo foi 

construído com base em dados de uma década de estudos, executados por 

métodos analíticos e laboratórios diferentes, por isso embute uma incerteza 

intrínseca. Considerando esses aspectos, o modelo mostrou-se adequado. 
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a 

 
b 

 
Figura 5.39 -  Gráficos de avaliação: (a) normalidade dos resíduos e (b) homoscedasticidade para o 
Planejamento de Experimentos (DOE) da concentração de THP em água subterrânea no Banhado 1. 
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Os fatores localização da estação e tempo são significativos, pois ambos os 

efeitos principais (componente linear (L) e quadrático (Q)) apresentam p<0,05 

(Tabela 5.28). Assim, a hipótese nula de que os fatores não são significativos é 

rejeitada. Esses resultados indicam que todos os fatores influenciam os resultados 

da variável dependente THP. 

 

A análise dos efeitos mostra que o tempo é o fator mais importante no 

resultado de THP, seguido a localização da estação, o que pode ser demonstrado 

pelos valores dos efeitos principais (L e Q) na Tabela 5.28. Além disso, o fator 

localização apresenta estatística p muito maior que o fator tempo, indicando que a 

hipótese nula da não significância do tempo é rejeitada com indícios mais fortes do 

que a da localização da estação. 

 

Para o fator tempo, quanto maior o valor do fator (maior período de tempo), 

menor o valor da variável THP, o que é confirmado pelo sinal negativo do efeito 

principal (L). Esses resultados mostram que houve diminuição da contaminação ao 

longo do tempo. 

 

O efeito de interação entre o tempo e a localização da estação (1L por 2L) 

não foi considerado significativo segundo o nível de significância aqui adotado 

(Tabela 5.28). 

 

Tabela 5.28 -  Estimativas de efeitos, desvio padrão e p para o Pl anejamento de 
Experimentos (DOE) da concentração de THP em água s ubterrânea no 
Banhado 1.  

Fator Efeito Desvio 
padrão 

p 

(1) Estação (L) 1,50882 0,609555 0,017536 
Estação (Q) -2,48161 0,924444 0,010435 

(2) Tempo (L) -3,13542 0,609514 0,000007 
Tempo (Q) 5,64998 1,201876 0,000029 
1L por 2L 1,24218 0,834095 0,144074* 

(L): componente linear; (Q): componente quadrático; * Efeitos não significativos em vermelho. 
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Análise de Variância (ANOVA Main Effects) 

 

Não foi possível rejeitar a hipótese nula de homoscedasticidade segundo os 

testes de Cochran-Bartlet e Levene´s a α=0,05 (estação: p>0,13 / tempo: p>0,34).  

 

A hipótese nula de normalidade dos resíduos não pode ser rejeitada, 

considerando-se os testes de Shapiro-Wilks (p=0,5260) e Lilliefors (p=1) a α=0,05 

(Figura 5.40).  

 

 
Figura 5.40 -  Gráfico de avaliação de normalidade dos resíduos para Análise de Variância (ANOVA 
Main Effects) da concentração de THP em água subterrânea no Banhado 1. 
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Tabela 5.29 -  Somas quadráticas, graus de liberdade e p para Anál ise de 
Variância (ANOVA Main Effects) da concentração de THP em água subterrânea 
no Banhado 1. 

Efeito Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

p 

Estação 43,083 5 0,007885 
Tempo 122,857 10 0,000089 

Erro 80,201 35  
 

5.4.2.2 Banhado 4 

 

Da mesma forma que na avaliação estatística dos solos, o fator “localização 

da estação” foi categorizado automaticamente pelo programa Statistica® (v.8.0) e 

não tem significado físico. O fator “data da coleta” foi discriminado com níveis 

numéricos (Tabela 5.30), considerando-se a primeira coleta em março de 2003 

como “mês 1” acrescida do intervalo, em meses, até a coleta subsequente, tal como 

feito anteriormente. O fator “profundidade” dos poços multinível foi discriminado com 

níveis numéricos, considerando-se as profundidades de coleta raso (R), 

intermediário (I) e profundo (P) em ordem crescente (Tabela 5.31). 

 

Tabela 5.30 -  Níveis numéricos adotados para a análise estatístic a da 
concentração de THP em água subterrânea no Banhado 4. 

Data 
Níveis 

numéricos 
(meses) 

Mar./03 1 
Jun./03 4 
Nov./03 9 
Abr./04 14 
Jan./07 47 
Jul./07 53 
Jul./08 65 
Jan./09 71 
Jul./09 77 
Jan./10 83 
Abr./10 86 
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Tabela 5.31 -  Profundidades padronizadas para a análise estatísti ca da 
concentração de THP em água subterrânea no Banhado 4. 

Local Níveis 
numéricos 

Raso 1 
Intermediário 2 

Profundo 3 
 

É importante ressaltar que mesmo com a padronização proposta 

anteriormente, os valores dos níveis numéricos observados não guardam correlação 

com a profundidade física dos pontos avaliados. Portanto, o fator continua sendo 

considerado categórico. 

 

Da mesma forma que no Banhado 1, foram excluídos os dados de THP em 

água subterrânea das campanhas de março e junho de 2003, pois os resultados das 

análises químicas foram muito baixos, quando considerada a situação da área 

estudada (Apêndice F). 

 

Para a avaliação das hipóteses nulas de normalidade dos resíduos e 

homoscedasticidade a um nível de significância de α=0,0,5 mais dados foram 

excluídos. Mesmo após a exclusão desses dados, rejeitaram-se as hipóteses nulas 

de normalidade dos resíduos e homoscedasticidade. 

 

Dessa forma, foi novamente necessária a adoção da transformação 

logarítmica de dados, preliminar à avaliação de homoscedasticidade e normalidade 

dos resíduos para ambos os métodos estatísticos avaliados. 

 

Planejamento de Experimentos por DOE (Design of Experiments)  

 

Após a transformação logarítmica, o modelo proposto foi capaz de explicar 

apenas 34% do comportamento observado do conjunto de dados (R2=0,34086). Por 

isso, foram excluídos os dados que apresentaram maior resíduo relativo (7 

resultados de concentração de THP do total de 153, cerca de 5%), considerando-se 

o modelo matemático proposto pelo planejamento experimental. 
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Vale destacar que não houve descaracterização da amostra estatística do 

ponto de vista técnico após a exclusão desses dados. Os resultados excluídos foram 

os das estações BH-01 (nov./03, profundidade nível 1), BH-03 (jul./09, profundidade 

nível 1), BH-07 (nov./03, profundidade nível 1), BH-09 (jan./07, profundidade nível 1), 

BH-03 (nov./03, profundidade nível 2) e BH-03 (jan. e jul./09, profundidade nível 3). 

 

No caso dos resultados da campanha de nov./03, há suspeita que os dados 

foram obtidos por método gravimetria. Os demais dados, em geral, apresentam 

valores de concentração elevados que não seguem a tendência de decaimento 

observada para a estação na referida profundidade (Figura 5.36), possivelmente 

sugerindo a ocorrência de evento pontual. 

 

Mesmo com o tratamento anterior, rejeita-se a hipótese nula de normalidade 

dos resíduos, considerando-se os testes de Shapiro-Wilks (p=0) e Lilliefors (p=0,01) 

a α=0,05 (Figura 5.41.a). Optou-se por prosseguir com as análises mesmo após a 

rejeição dessa hipótese nula. Nesse caso, um pequeno erro associado é propagado 

nas análises estatísticas, mas que não invalida os testes paramétricos 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2003). 

 

A ferramenta DOE não dispõe de módulo para avaliação da 

homoscedasticidade. Esse parâmetro foi avaliado através do gráfico de valores 

preditos (pelo modelo matemático proposto pelo Planejamento de Experimentos) 

versus os resíduos. Com base nesse gráfico (Figura 5.41.b), observa-se a 

problemática causada pela obtenção de muitos dados abaixo do limite de detecção 

do método analítico, promovendo um conjunto de dados de moda pronunciada, 

dificultando a análise estatística.   
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Figura 5.41 -  Gráficos de avaliação: (a) normalidade dos resíduos e (b) homoscedasticidade para o 
Planejamento de Experimentos (DOE) da concentração de THP em água subterrânea no Banhado 4. 
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O modelo proposto foi capaz de explicar 53% do comportamento observado 

do conjunto de dados (R2=0,53018). Esse valor pode parecer pequeno, mas assim 

como observado no Banhado 1, o modelo foi construído com base em dados de uma 

década de estudos, executados por métodos analíticos e laboratórios diferentes, 

com a dificuldade adicional de que no Banhado 4 existem vários resultados abaixo 

do limite de detecção do método analítico. 

 

Dentre os fatores avaliados somente o tempo é significativo, pois ambos os 

efeitos principais (componente linear (L) e quadrático (Q)) apresentam p<<0,05 

(Tabela 5.32). Assim, a hipótese nula de que os fatores localização da estação e 

profundidade não são significativos não pode ser rejeitada. Esses resultados indicam 

que apenas o fator tempo influencia os resultados da variável dependente THP e 

que quanto maior o período de tempo, menor o valor da variável THP, o que é 

confirmado pelo sinal negativo do efeito principal (L). Os efeitos de interação entre 

os fatores (1L por 2L, 1L por 3L e 2L por 3L) também não são significativos (Tabela 

5.32) para o nível de significância adotado.  

 

A principal conclusão da análise estatística por Planejamento de 

Experimentos (DOE) para a água subterrânea no Banhado 4 é que não há 

necessidade de realizar coletas em poços multinível ou em várias estações, pois o 

fatores profundidade e localização da estação não influenciam na concentração de 

THP, considerando-se os locais e as profundidades avaliadas nesse trabalho.  

 

Tabela 5.32 -  Estimativas de efeitos, desvio padrão e p para o Pl anejamento de 
Experimentos (DOE) da concentração de THP em água s ubterrânea no 
Banhado 4. 

Fator Efeito 
Desvio 
padrão p 

(1) Estação (L) -0,12575 0,203384 0,537418* 
Estação (Q) -0,10199 0,308245 0,741238* 

(2) Profundidade (L) -0,12149 0,166469 0,466753* 
Profundidade (Q) -0,15495 0,243519 0,525656* 

(3) Tempo (L) -2,23732 0,215337 0,000000 
Tempo (Q) 2,57888 0,347133 0,000000 
1L por 2L 0,44162 0,224865 0,051576* 
1L por 3L 0,18347 0,317426 0,564226* 
2L por 3L 0,01549 0,260105 0,952604* 

(L): componente linear; (Q): componente quadrático; * Efeitos não significativos em vermelho. 
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Análise de Variância (ANOVA Main Effects) 

 

Não foi possível rejeitar a hipótese nula de homoscedasticidade segundo os 

testes de Cochran-Bartlet e Levene´s a α=0,05 (estação: p>0,15 / profundidade> 

0,69). Para o fator tempo, p=1 para o teste de Cochran-Bartlet, condição suficiente 

para homocedasticidade. 

 

Rejeita-se a hipótese nula de normalidade dos resíduos, considerando-se os 

testes de Shapiro-Wilks (p=0) e Lilliefors (p=0,01) a α=0,05 (Figura 5.42). 

 

 
Figura 5.42 -  Gráfico de avaliação de normalidade dos resíduos para Análise de Variância (ANOVA 
Main Effects) da concentração de THP em água subterrânea no Banhado 4. 

 

Através da Análise de Variância (ANOVA Main Effects) foi possível verificar 

que entre os fatores avaliados, a localização da estação e o tempo influenciam os 

resultados da variável dependente THP (p<<0,05 em todos os casos) (Tabela 5.33). 

Assim, a hipótese nula de que esses fatores não são significativos é rejeitada. Em 

especial, o tempo (maior soma quadrática) é fator mais importante. Por outro lado, o 

fator profundidade apresentou estatística p>0,5, não influenciando a concentração 

de THP.  

Histogram of logTHP
Observed, Predicted, and Residual Values (Banhado 4 sem gravimetria) in Workbook5 3v*146c

logTHP = 146*0,2*normal(x; -1,3759E-15; 0,3633)
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 logTHP:   D = 0,1405; p < 0,0100; Lilliefors-p < 0,01;
 N = 146; Mean = -1,3759E-15; StdDv = 0,3633; Max = 1,1149; Min = -1,0224;
 SW-W = 0,933; p = 0,00000
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Os resultados para os fatores tempo e profundidade são semelhantes aos 

obtidos pelo método de Desenho Experimental por Análise DOE. Ambos os métodos 

indicam que não há necessidade de realizar coletas em poços multinível.  

 

Tabela 5.33 -  Somas quadráticas, graus de liberdade e p para Anál ise de 
Variância (ANOVA Main Effects) da concentração de THP em água subterrânea 
no Banhado 4. 

Efeito 
Soma 

Quadrática 
Graus de 
Liberdade p 

Estação 13,213 7 0,000000 
Profundidade 0,036 2 0,886497* 

Tempo 92,866 8 0,000000 
Erro 19,138 128  

* Efeitos não significativos em vermelho. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO: IDENTIFICAÇÃO DE FONTES D E 

HIDROCARBONETOS 

 

6.1 Padrão de distribuição dos HPA nos sedimentos d os rios Barigüi e Iguaçu  

 

Os gráficos de distribuição de HPA nos sedimentos dos Rios Barigüi e 

Iguaçu em todas as campanhas realizadas estão nas Figuras 6.1 a 6.11. Vale 

lembrar que os dibenzotiofenos foram analisados a partir de 2001 e o perileno 

somente a partir de 2007. Dessa forma, a ausência de dibenzotiofenos nos 

histogramas de 2000 e de perileno em 2000 e 2001 significa que esses compostos 

não foram analisados. Nos histogramas de 2007 e 2008, a ausência de qualquer 

composto indica que a concentração deste é inferior ao limite de detecção do 

método analítico. 

 

Em 2000, à exceção da estação M Bar, todas as outras estações dos rios 

Barigüi e Iguaçu apontam maiores concentrações de HPA de 2 e 3 anéis, em 

especial das séries de homólogos alquilados de naftalenos e fenantrenos. Em 2001, 

os HPA de 2 e 3 anéis predominam em todas as estações. Além disso, também se 

observa a presença expressiva de homólogos alquilados. Esses resultados indicam 

contribuição predominante petrogênica nas estações avaliadas, tanto a montante, 

quanto no local do acidente e a jusante do derrame de óleo. É importante ressaltar 

que a observação do padrão de distribuição petrogênico não garante relação 

inequívoca com o óleo Cusiana. 

 

Entre 2000 e 2001, não foi possível verificar claramente a ação do processo 

de intemperismo na distribuição de todas as séries de HPA alquilados nas amostras 

de sedimento. Somente em algumas estações, observou-se mudança no padrão de 

distribuição dos HPA alquilados, quando o isômero de maior alquilação passou a 

apresentar a maior concentração relativa, na seguinte ordem: HPA parental < C1 < 

C2 < C3 < C4. Nas estações M Bar, Guaj e SMS, por exemplo, há evidências de 

intemperismo na série dos fenantrenos. Como a campanha seguinte foi realizada 

somente em 2007, o acompanhamento da evolução do intemperismo foi bastante 

prejudicado. 
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Conforme já discutido anteriormente, em 2007 e 2008, as concentrações de 

HPA em sedimento estão em níveis muito inferiores aos de 2001, com diversos HPA 

individuais ou grupos de HPA que não puderam ser quantificados. Por isso, a 

discussão sobre a distribuição dos HPA diminui em importância.  

 

Em julho de 2007, o perileno foi observado em concentrações expressivas 

em diversas estações do Rio Iguaçu (M Igu, Igu P3, Guaj, Gal L, Bal N, U Vit), 

apontando importante contribuição diagenética. Esses resultados mostram que o 

nível de HPA nos sedimentos desses rios se aproxima das condições de background 

natural. Já em janeiro de 2008, observou-se a presença da série dos naftalenos no 

sedimento de diversas estações tanto a montante quanto a jusante do local do 

acidente. Embora essas concentrações de naftalenos não sejam elevadas, podem 

indicar aporte recente de derivado de petróleo fresco. 
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Figura 6.1 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação M Bar ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.2 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação Bar P1 ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.3 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação Bar P2 ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.4 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação M Igu ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.5 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação Igu P3 ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.6 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação Guaj ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.7 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação Gal L ao longo das 
campanhas. 



 225 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.8 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação Bal N ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.9 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação P Ama ao longo das 
campanhas. 
 

 

 
Figura 6.10 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação SMS ao longo das 
campanhas. 
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Figura 6.11 - Distribuição de HPA (µg/kg) nas amostras de sedimento da estação U Vit ao longo das 
campanhas. 
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6.2 Avaliação dos sedimentos dos rios Barigüi e Igu açu através de razões 

diagnósticas calculadas a partir de concentrações  

 

Comparações entre conjuntos de razões diagnósticas de HPA foram usadas 

para identificar as fontes de hidrocarbonetos nos sedimentos dos rios Barigüi e 

Iguaçu, incluindo razões de HPA parentais e de HPA alquilados.  

 

Na Tabela 6.1 encontram-se valores das razões diagnósticas utilizadas 

neste estudo para as amostras de sedimentos dos rios Barigüi e Iguaçu nas 

campanhas 2000, 2001, 2007 e 2008. Nos casos onde o composto ou grupo de 

compostos apresentou concentração inferior ao limite de detecção, sua 

concentração foi considerada como igual a zero. 

 

Considerando-se o padrão de distribuição observado para os HPA nas 

campanhas de 2000 e 2001, as razões diagnósticas deveriam apontar para 

contribuição petrogênica na maioria das estações. Para essas campanhas, como foi 

possível calcular uma quantidade razoável de resultados de razões diagnósticas, foi 

feita uma classificação preliminar das fontes dos sedimentos (Tabela 6.1). Conforme 

o esperado, esta classificação preliminar sugeriu que, na maioria das estações, a 

fonte petrogênica é a principal. 

 

Nas campanhas de 2007 e 2008 não foi possível calcular a maioria dos 

valores para as razões diagnósticas, o que inviabilizou a identificação de fontes dos 

poucos HPA presentes nas amostras de sedimentos através desta técnica. Dessa 

forma, optou-se por não realizar a classificação preliminar dos sedimentos, já que os 

resultados não ofereceriam conclusões suficientemente robustas. Os resultados de 

amostras mais recentes (2009-2010) foram estudados nos itens a seguir, através 

das técnicas de razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas e análise 

quimiométrica.  

 

Vale destacar, que as razões diagnósticas envolvendo os pares pireno e 

fluoranteno e, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno, que teoricamente têm 

maior potencial como indicadores de fontes termodinâmicas versus cinéticas (i.e. 

petrogênica vs. pirolíticas) tiveram aplicação limitada nesse estudo. As razões Ft/Pi e 
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Ft/(Ft+Pi) falharam em classificar o óleo derramado (Cusiana) como tendo origem 

petrogênica, enquanto a razão IPi/(IPi+BPe) não pode ser calculada em diversas 

estações, pois esses compostos encontravam-se em concentrações inferiores aos 

limites de quantificação.  

 

Outra forma de avaliar os dados é plotá-los em diagramas cruzados de 

razões diagnósticas de HPA, duas em cada gráfico. Os resultados dos sedimentos 

dos rios Barigüi e Iguaçu para as campanhas realizadas em 2000 e 2001 foram 

interpretados através desses gráficos, possibilitando uma melhor estimativa das 

fontes (BUDIZINSKI et al., 1997; YUNKER et al., 2002) e tornando o estudo mais 

integrado.  

 

O critério para escolha das razões a serem avaliadas nos diagramas 

cruzados foi selecionar aquelas cujos valores puderam ser calculados para a maioria 

das estações. Dessa forma, as razões selecionadas foram aquelas envolvendo 

fenantrenos e antracenos (An/(An+Fe); ΣC1-Fe/Fe; e (Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe))  e a 

razão (ΣHPA parentais de 3-6 anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados), esta última 

conhecida como índice pirolítico. Cada razão que inclui fenantreno e/ou antraceno 

foi plotada contra o índice pirolítico para evitar que os resultados fossem 

direcionados apenas pelos fenantrenos.  

 

O índice pirolítico definido por Wang et al. (1999) é definido como a razão 

entre os HPA parentais de 3 a 6 anéis aromáticos (excluindo os homólogos não 

alquilados das 5 séries de HPA alquilados) e as 5 séries de HPA alquilados 

(naftalenos, fluorenos, dibenzotiofenos, fenantrenos e crisenos) incluindo o 

homólogo parental ((ΣHPA parentais de 3-6 anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados)). 

Uma vantagem desta razão é que como estão incluídos todos os compostos 

analisados, problemas pontuais de integração são “diluídos”, minimizando a 

interferência do resultado de concentração incorreto de um composto no valor da 

razão. Valores até 0,08 para o índice pirolítico indicam a contribuição de petróleo e 

produtos refinados, enquanto valores superiores a 0,5 (razão de ordem de grandeza 

uma vez maior) indicam fontes pirolíticas. Um ponto negativo é que na faixa dos 

valores de 0,08 a 0,5 a fonte é mista (ou indeterminada). 
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Tabela 6.1 - Razões diagnósticas de HPA nos sedimen tos dos rios Barigüi e 
Iguaçu e todas as campanhas realizadas.  
 Agosto/2000  
 Rio Barigüi Rio Iguaçu 
Razão diagnóstica M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P Ama SMS U Vit 
Fe/An 30 4,5 NC NC 4,4 NC NC NC NC NC NC 
An/(An+Fe) 0,03 0,18 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 NC 0,00 0,00 
BaA/C 0,57 1,05 NC NC NC 0,72 0,64 0,64 NC NC NC 
BaA/(BaA+C) 0,36 0,51 NC NC NC 0,42 0,39 0,39 NC 1,00 NC 
IPi/(IPi+BPe) 0,47 NC NC NC NC NC 0,00 NC NC NC NC 
ΣC1-Fe/Fe 1,08 7,15 3,93 3,75 4,77 5,58 7,54 6,58 NC 2,84 2,33 
(Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) 0,49 0,15 0,20 0,21 0,20 0,15 0,12 0,13 0,00 0,26 0,30 
ΣHPA 3-6 anéis/ 
(Σ5séries HPA alquilados) 

1,23 0,26 0,09 0,03 0,12 0,13 0,15 0,19 0,00 0,23 0,02 

Classificação preliminar M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P Ama SMS U Vit 
 Julho/2001  
 Rio Barigüi Rio Iguaçu 
Razão diagnóstica M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P Ama SMS U Vit 
Fe/An NC 15 NC NC NC 18 NC NC NC NC NC 
An/(An+Fe) 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BaA/C 1,09 1,47 NC 0,76 NC 0,74 0,63 0,73 NC 0,00 0,00 
BaA/(BaA+C) 0,52 0,59 NC 0,43 NC 0,42 0,39 0,42 NC 0,00 0,00 
IPi/(IPi+BPe) 0,00 0,00 NC 0,00 NC 0,35 0,38 0,00 NC NC 0,28 
ΣC1-Fe/Fe 1,66 2,21 2,60 3,02 2,58 4,39 3,01 1,97 0,78 3,26 0,23 
(Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) 0,38 0,33 0,28 0,25 0,28 0,19 0,25 0,34 0,56 0,23 0,82 
ΣHPA 3-6 anéis/ 
(Σ5séries HPA alquilados) 0,19 0,22 0,10 0,09 0,08 0,14 0,16 0,07 0,49 0,04 0,22 

Classificação preliminar M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P Ama SMS U Vit 
 Janeiro/2007  
 Rio Barigüi Rio Iguaçu 
Razão diagnóstica M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P Ama SMS U Vit 
Fe/An NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
An/(An+Fe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
BaA/C NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
BaA/(BaA+C) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
IPi/(IPi+BPe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
ΣC1-Fe/Fe NC NC NC 2,33 2,18 NC NC NC NC NC NC 
(Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
ΣHPA 3-6 anéis/ 
(Σ5séries HPA alquilados) 0,00 NC NC 0,30 0,41 0,00 0,56 0,00 NC NC NC 

 Julho/2007  
 Rio Barigüi Rio Iguaçu 
Razão diagnóstica M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P Ama SMS U Vit 
Fe/An NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
An/(An+Fe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
BaA/C NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
BaA/(BaA+C) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
IPi/(IPi+BPe) NC NC 0,18 NC NC NC NC NC NC NC NC 
ΣC1-Fe/Fe NC NC NC NC NC 3,42 NC 1,18 NC NC NC 
(Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
ΣHPA 3-6 anéis/ 
(Σ5séries HPA alquilados) 

NC NC NC 0,18 1,05 0,50 0,34 0,68 NC NC NC 

 Janeiro/2008  
 Rio Barigüi Rio Iguaçu 
Razão diagnóstica M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P Ama SMS U Vit 
Fe/An NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
An/(An+Fe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
BaA/C NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
BaA/(BaA+C) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
IPi/(IPi+BPe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
ΣC1-Fe/Fe NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
(Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
ΣHPA 3-6 anéis/ 
(Σ5séries HPA alquilados) 

0,00 0,00 0,00 0,00 NC 0,28 0,00 0,00 NC NC NC 

NC: não calculado, pois um ou mais compostos envolvidos no cálculo apresentou concentração inferior aos 
limites de detecção.  As cores significam: verde (petrogênico), laranja (pirolítico) e cinza (indeterminado). 
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Na Figura 6.12 são apresentados os diagramas das razões 

Antraceno/Antraceno+Fenantreno (An/(An+Fe)) versus (ΣHPA parentais de 3-6 

anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados). Na campanha de 2000, os limites da razão 

An/(An+Fe) trouxeram alguma resolução para o índice pirolítico na faixa dos valores 

de 0,08 a 0,5, sendo os HPA nas amostras de sedimento das estações Bar P1 e Igu 

P3 classificados como sendo de fonte pirolítica (An/(An+Fe) maior que 0,1). No 

entanto, esta classificação não condiz com o padrão de distribuição petrogênico dos 

HPA nas amostras de sedimento em Bar P1 (Figura 6.2.a) e Igu P3 (Figura 6.5.a). Já 

em 2001, todas as amostras foram caracterizadas como petrogênicas (An/(An+Fe) 

menor que 0,1). 

 

O segundo conjunto de diagramas cruzados (Figura 6.13) inclui as razões 

somatório de metil fenantrenos/fenantreno (ΣC1-Fe/Fe) versus (ΣHPA parentais de 

3-6 anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados). Nesse caso, é explorada a predominância 

dos HPA alquilados gerados em condições brandas durante a formação do petróleo, 

em contraste com os processos de combustão a temperaturas relativamente altas 

que favorecem a formação de hidrocarbonetos policíclicos parentais não 

substituídos. Na campanha de 2000, todas as estações na faixa de fontes mistas do 

índice pirolítico foram classificadas como tendo origem petrogênica (ΣC1-Fe/Fe 

maior que 2). Uma única estação (M Bar) foi classificada como tendo HPA de fonte 

pirolítica para ambas as razões. Esse resultado pode ser explicado pela presença 

destacada do fenantreno parental e de HPA de alta massa molar (Figura 6.1.a). 

Esses resultados foram os que apresentaram maior concordância com os padrões 

de distribuição dos HPA. Em 2001, três estações classificadas como tendo fontes 

mistas considerando-se o índice pirolítico (M Bar, P Ama e U Vit), foram 

categorizadas como pirolíticas pela razão ΣC1-Fe/Fe (ΣC1-Fe/Fe menor que 2). No 

histograma de M Bar (Figura 6.1.b), observa-se o efeito do intemperismo na série 

dos fenantrenos no resultado da razão ΣC1-Fe/Fe. Em P Ama e U Vit, as 

concentrações são baixas e o cálculo da razão ΣC1-Fe/Fe é por isso menos robusto. 

 

A razão alquilada (Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) foi explorada no ultimo conjunto 

de diagramas cruzados (Figura 6.14), plotada contra (ΣHPA parentais de 3-6 

anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados). Na campanha de 2000, o uso da razão não 

acrescentou informações para distinção de fontes, pois todas as amostras foram 



 232 

 

classificadas como tendo fontes petrogênica ou pirolítica, uma vez que valores 

inferiores a 0,5 podem indicar características tanto de combustão quanto de 

petróleo. Em 2001, duas estações foram categorizadas como pirolíticas (P Ama e U 

Vit), com razão (Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) maior que 0,5. 

 

Conclui-se que, para esse estudo, os diagramas cruzados acrescentaram 

pouca informação relevante na identificação de fontes dos HPA presentes nas 

amostras de sedimento dos rios Barigüi e Iguaçu. Embora mais trabalhosa e 

dependente do conhecimento técnico, a observação dos padrões de distribuição de 

HPA forneceu informações tanto sobre as fontes quanto sobre o grau de 

confiabilidade dos resultados, considerando-se o nível de concentração dos HPA 

nos sedimentos. 

 

Há diversos motivos para que as razões diagnósticas tenham sido incapazes 

em apontar claramente as fontes nesse estudo. Em primeiro lugar, não foi possível 

utilizar as diversas razões diagnósticas, em função da falha em classificar o óleo 

Cusiana (Ft/Pi e Ft/(Ft+Pi)) ou da ausência dos compostos necessários ao cálculo 

nos sedimentos da maioria das estações (BaA/C, BaA/(BaA+C) e IPi /(IPi+BPe)). 

Dentre essas, a razão Ft/(Ft+Pi) havia sido apontada por Meniconi (2007) como 

tendo grande habilidade para distinguir fontes em ambientes tropicais.  

 

Quanto às razões que puderam ser utilizadas, outros pontos podem 

provocar questionamentos. Nas razões envolvendo o antraceno (An/(An+Fe) e 

(Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe)), a robustez das conclusões pode ter sido impactada, pois 

a concentração de antraceno foi inferior aos limites de quantificação na maioria das 

amostras analisadas (WAGENER et al., 2010). Nesse contexto as razões (ΣC1-

Fe/Fe) e (ΣHPA parentais de 3-6 anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados) seriam as 

mais adequadas para esse estudo por incluírem compostos com concentrações 

acima dos limites de quantificação na maioria das amostras.  

 

Por outro lado, a razão (ΣHPA parentais de 3-6 anéis)/(Σ5 séries de HPA 

alquilados) inclui séries de HPA mais susceptíveis à degradação (e.g. naftalenos, 

fluorenos) no denominador, que são abundantes nas fontes petrogênicas, o que 

pode resultar em falhas de classificação (WAGENER et al., 2010). Nesse estudo, os 
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histogramas dos padrões de distribuição (Figuras 6.1 a 6.11) mostraram que os 

naftalenos já exibiam evidências de intemperismo em 2000 nos sedimentos da 

maioria das estações. 

 

Embora o uso das razões diagnósticas para a identificação de fontes de 

hidrocarbonetos seja amplamente difundido em literatura, sua aplicabilidade e 

capacidade discriminatória de fontes não podem ser superestimadas. Uma das 

premissas deste tipo de abordagem é considerar que cada razão diagnóstica tem 

um valor específico em cada tipo de fonte. Ocorre que as razões diagnósticas são 

afetadas pelos processos de intemperismo, que modificam os valores obtidos em 

amostras ambientais (MASSONE et al., 2013; WAGENER et al., 2010). Por isso, o 

uso isolado das razões diagnósticas em ambientes sujeitos a fontes múltiplas pode 

ser de pouca eficiência. Nessas situações, são imprescindíveis a verificação rigorosa 

dos cromatogramas das frações saturadas e aromáticas e dos histogramas incluindo 

os HPA alquilados e a avaliação conjunta do maior número de indicadores possível. 
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2000 

  

2001 

  
 

Figura 6.12 -  Diagrama cruzado de Antraceno/Antraceno+Fenantreno versus (ΣHPA parentais de 3-6 
anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados) para os sedimentos dos Rios Barigüi e Iguaçu das campanhas 
2000 e 2001 e do óleo Cusiana. 
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2000 

 

2001 

 
Figura 6.13 -  Diagrama cruzado de ΣC1-Fe/Fe versus (ΣHPA parentais de 3-6 anéis)/(Σ5 séries de 
HPA alquilados) para os sedimentos dos Rios Barigüi e Iguaçu das campanhas 2000 e 2001 e do 
óleo Cusiana. 
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Figura 6.14 -  Diagrama cruzado de (Fe+An)/(An+Fe+ΣC1-Fe) versus (ΣHPA parentais de 3-6 
anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados) para os sedimentos dos Rios Barigüi e Iguaçu das campanhas 
2000 e 2001 e do óleo Cusiana. 
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6.3 Avaliação de amostras de solo da área interna d a refinaria através de 

razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas de picos 

cromatográficos 

 

Após quase uma década da ocorrência do vazamento, a tarefa de 

comprovar que duas amostras têm a mesma origem, ou seja, que os compostos 

encontrados em uma amostra ambiental guardam relação inequívoca com a amostra 

de petróleo derramado é extremamente complexa. Não bastassem as influências 

dos diversos aportes antropogênicos crônicos adicionados ao ambiente, o próprio 

óleo está sujeito aos processos de intemperismo que precisam ser explicados. Por 

isso, para aplicação desta técnica de identificação de fontes foram selecionadas três 

amostras da área interna da refinaria, onde se espera que a contribuição principal 

seja do óleo intemperizado. Outro ponto é que se trata de técnica trabalhosa, que 

exige a integração de um grande número de compostos ou grupos de compostos, 

sendo impraticável a sua aplicação para todas as amostras coletadas.  

 

Após a análise por CG/DIC, cromatogramas de todas as amostras coletadas 

entre 2009 e 2010 foram avaliados e foram escolhidos os mais representativos, 

visando à seleção de amostras ambientais com presença de óleo em diferentes 

estágios de intemperismo. Aplicou-se então o procedimento de identificação de 

fontes através de razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas de picos 

cromatográficos, seguindo o fluxograma de decisão apresentado na Figura 4.8 

(CEN, 2012). 

 

6.3.1 Análise por CG/DIC (Nível 1) 

 

Os cromatogramas das amostras selecionadas são apresentados na Figura 

6.15, representando os Banhados 1 e 4. Nesses cromatogramas nota-se a presença 

de pico intereferente (entre 16 e 17 min), oriundo do cartucho de extração em fase 

sólida utilizado na remoção de componentes polares. O cromatograma de um dos 

brancos analíticos ilustra a presença desse composto (hidroxitolueno butilado). 

 

Conforme o esperado, os cromatogramas indicam origem petrogênica para 

todas as amostras (Figuras 6.15.a a 6.15.d), evidenciada pela presença de n-
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alcanos sem preferência de número de carbonos par-ímpar e/ou presença de 

MCNR. A amostra fonte (Figura 6.15.a) contém uma ampla faixa de ebulição de n-

alcanos, sendo constituída majoritariamente por compostos saturados. As amostras 

de solo apresentam diferentes estágios de intemperismo, em ordem crescente: PM-

02 (menos intemperizada, Figura 6.15.b), BH-03 (0,1 m) (Figura 6.15.c) e BH-04 (0,1 

m) (mais intemperizada, Figura 6.15.d). É possível observar a presença de n-alcanos 

nas amostras PM-02 e BH-03 (0,1 m). No curso do intemperismo, os n-alcanos estão 

entre os primeiros compostos a serem biodegradados (WANG; STOUT, 2007). 

 

O intemperismo foi também avaliado após a integração dos picos dos n-

alcanos, pristano e fitano dos cromatogramas GC-FID, plotando-se os resultados 

das amostras fonte e “suspeita” nos gráficos de intemperismo ou PW-plot (item 

4.6.1.2). Nesses gráficos, os n-alcanos, o pristano e o fitano presentes na amostra 

“suspeita” foram normalizados pelos valores dos compostos não intemperizados 

(média de n-C26 a n-C29), conforme as Equações 4.3 e 4.4.  A Figura 6.16 

apresenta o PW-plot da amostra PM-02, tendo como referência a amostra de óleo 

Cusiana, mostrando o processo de evaporação que afetou os compostos até n-C17 

(CEN, 2012). O PW-plot da amostra BH-03 (0,1 m) confirma a avançada 

biodegradação em relação ao óleo Cusiana, evidenciada pela presença destacada 

do pristano e do fitano em relação aos menos resistentes n-C17 e n-C18 (Figura 

6.17). Não foi possível plotar o gráfico de intemperismo para a amostra BH-04 (0,1 

m), em função da ausência de n-alcanos nessa amostra. 
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Figura 6.15 -  Cromatogramas das amostras selecionadas: (a) óleo Cusiana; (b) PM-02; (c) BH-03 
(0,1 m); (d) BH-04 (0,1 m); (e) branco analítico. 
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Figura 6.16 -  PW-plot da amostra PM-02 versus óleo Cusiana (normalizado pela média de n-C26 a n-
C29). 
 

 
Figura 6.17 -  PW-plot da amostra BH-03 (0,1 m) versus óleo Cusiana (normalizado pela média de n-
C26 a n-C29). 

 

 

As RD para nC17/pristano, nC18/fitano e pristano/fitano estão descritas na 

Tabela 6.2. Essas razões foram calculadas com base nos resultados de áreas dos 

picos dos cromatogramas GC-FID.  

 

Há diferenças significativas entre as RD nC17/pristano e nC18/fitano do óleo 

Cusiana (fonte) e das amostras ambientais. Essas diferenças confirmam a 

ocorrência de biodegradação, processo onde há degradação preferencial dos n-

alcanos n-C17 e n-C18 comparativamente ao pristano e fitano (PETERS; 

WALTERS; MOLDOWAN, 2007). A ausência de n-C17 e n-C18 na amostra BH-04 

(0,1 m) comprova que o processo de biodegradação foi relativamente mais severo.  
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Com relação à RD pristano/fitano, não foi observada diferença significativa 

entre os valores para o óleo Cusiana e as amostras, mostrando que a evaporação 

não foi o processo dominante de degradação dos compostos na faixa de ponto de 

ebulição a partir de n-C17, pois o pristano (mais volátil) foi degradado em taxa 

similar ao fitano (menos volátil). 

 

Tabela 6.2 - Razões diagnósticas calculadas com bas e nos dados de CG/DIC. 

 nC17/pristano nC18/fitano pristano/fitano 

Óleo Cusiana  1,795 4,716 2,498 

PM-02 1,533 4,149 2,340 

Média  1,664 4,432 2,419 

Diferença Relativa (%)  16 13 7 

 Óleo Cusiana 1,795 4,716 2,498 

BH-03 (0,1 m) 0,060 0,294 2,442 

Média 0,927 2,505 2,470 

Diferença Relativa (%) 187 176 2 

 Óleo Cusiana 1,795 4,716 2,498 

BH-04 (0,1 m) 0,000 0,000 2,422 

Média 0,897 2,358 2,460 

Diferença Relativa (%) 200 200 3 

 

Os cromatogramas GC/DIC, as RD e os PW-plots levaram à conclusão 

preliminar que a amostra de óleo Cusiana pode ser a fonte dos hidrocarbonetos 

presentes nas amostras PM-02, BH-03 (0,1 m) e BH-04 (0,1 m), considerando-se os 

processos de intemperismo (Figura 4.8). 
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6.3.2 Análise por CG/EM (Nível 2) 

 

Os cromatogramas de massas de todos os íons analisados foram 

inspecionados buscando-se diferenças óbvias, que não foram observadas. Os 

cromatogramas da m/z 191 não apresentaram diferenças de perfil (Figura 6.18), com 

exceção das proporções relativas entre o 17α(H),21β(H)-30-norhopano (29ab) e 

17α(H),21β(H)-hopano (30ab) que são um pouco diferentes entre as amostras. 

 

A avaliação do intemperismo foi realizada após a integração dos picos dos 

HPA e biomarcadores dos cromatogramas GC/EM, plotando-se os resultados das 

amostras fonte e “suspeita” nos PW-plots. Os HPA e os biomarcadores foram 

normalizados em relação ao 17α(H), 21β(H)-hopano (Figuras 6.19, 6.21 e 6.23), 

sendo a amostra do óleo Cusiana usada como referência. A Tabela 6.3 descreve em 

detalhe os resultados dos PW-plots, com a identificação dos compostos, e os 

respectivos tempos de retenção e percentuais em relação à amostra fonte. 

 

As RD para todas as amostras foram calculadas, com base nas alturas (ou 

áreas em caso de grupos homólogos) dos cromatogramas de massas, e então 

comparadas aos valores da amostra do óleo Cusiana. As Figuras 6.20, 6.22 e 6.24 

mostram diferenças relativas em gráficos de barras. O valor limítrofe de 14% está 

demarcado pela linha vertical no meio do gráfico. O significado das siglas 

correspondentes às razões está explicitado no Apêndice A. 

 

Algumas RD foram excluídas da comparação, quando picos dos compostos 

envolvidos nos cálculos das mesmas apresentaram relação sinal/ruído menor que 

três (reteno, NR-28ab). 
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Figura 6.18 -  Cromatogramas da massa (m/z) 191 para as amostras: (a) óleo Cusiana; (b) PM-02; (c) 
BH-03 (0,1 m); e (d) BH-04 (0,1 m). 
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Amostra PM-02 e óleo Cusiana 

 

O PW-plot da amostra PM-02 em relação ao óleo Cusiana (Figura 6.19.a) 

mostra que o intemperismo reduziu a abundância dos HPA e biomarcadores que 

eluem no início da corrida cromatográfica. Esse padrão de comportamento é comum 

e esperado para um PW-plot, pois a evaporação é um dos processos de 

intemperismo mais importantes, especialmente para os compostos com menores 

pontos de ebulição, que também têm os menores tempos de retenção. Os 

compostos que eluem após 44 min não foram intemperizados e mantem-se 

presentes em abundâncias em torno de 100%, variando entre 87% e 112%, o que 

não representa uma diferença significativa em relação à fonte, considerando-se a 

variabilidade do método. Dentre os compostos não intemperizados estão a maioria 

dos biomarcadores, o que fornece robustez quanto à confirmação da relação da 

amostra PM-02 com óleo Cusiana.  

 

Na Figura 6.19.b, inseriu-se uma linha de tendência de evaporação ao PW-

plot. Os compostos localizados sob essa linha sofreram processos adicionais de 

intemperismo, além da evaporação. Esses compostos são o n-C17 e n-C18, C1- e 

C2-fluorenos, C1- a C4-fenantrenos/antracenos, C2- e C3-dibenzotiofenos, 2-

metilfluoranteno, benzo(a)fluoreno, metil pirenos, C2-fluorantenos/pirenos e C1-

crisenos. A biodegradação promoveu a degradação dos n-alcanos e pode ter 

influenciado na diminuição dos HPA. Adicionalmente, os HPA estão sujeitos à foto-

oxidação (DOUGLAS et al., 2002; CEN, 2012; RADOVIĆ et al., 2013), o que 

também explica sua redução em relação aos HPA presentes no óleo Cusiana. Tanto 

a biodegradação quanto a foto-oxidação ocorreram de forma bastante suave, 

influenciando pouco os resultados das RD para esses compostos (Figura 6.20). 

 

Com relação às RD (Figura 6.20), nota-se que na maioria dos casos não há 

diferença significativa entre os valores para a amostra PM-02 e o óleo Cusiana. 

Dentre as RD mais importantes e normativas para este método (sinalizadas como 

NR, Figura 6.20.a), somente a relação n-C18/fitano ultrapassou o limite de 14%, o 

que é explicado pelo processo inicial de biodegradação da amostra PM-02. Para as 

RD adicionais e informativas (sinalizadas como DR, Figura 6.20.b), apenas a razão 

entre os sesquiterpanos C16H30-8β(H)-homodrimano (SES8) e C15H28-8β(H)-drimano 
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(SES3) foi alterada, pois o processo de evaporação afetou de forma diferenciada os 

dois compostos envolvidos no cálculo (Tabela 6.3). Conclui-se que o óleo Cusiana é 

a fonte da amostra PM-02 (identificação positiva). Apesar da coleta dessa amostra 

ter sido realizada mais de nove anos após o vazamento, o óleo ainda está muito 

preservado, o que facilitou a comparação. 

 

 

 
Figura 6.19 -  PW-plot da amostra PM-02 versus óleo Cusiana (normalizado pelo 17α(H), 21β(H)-
hopano).  

a 

b 
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Figura 6.20 - Diferença relativa entre as RD da amostra PM-02 e do óleo Cusiana: (a) RD normativas 
e (b) RD informativas. 
  

a 

b 
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Amostra BH-03 (0,1 m) e óleo Cusiana 

 

O PW-plot da amostra BH-03 em relação ao óleo Cusiana (Figura 6.21.a) 

mostra uma redução bastante expressiva da abundância dos HPA e de alguns 

biomarcadores. Apenas os compostos que eluem após 50 min não foram 

intemperizados e mantem-se presentes em abundâncias em torno de 100%, 

variando entre 86% e 107%, o que não representa uma diferença significativa em 

relação à fonte, considerando-se a variabilidade do método. A exceção é justamente 

o 17α(H),21β(H)-30-norhopano (29ab), um dos biomarcadores mais importantes, 

cuja abundância é maior na amostra BH-03 que no óleo Cusiana (124%, Figuras 

6.18.a, 6.18.c e 6.21.a).  

 

Na Figura 6.21.b, inseriu-se uma linha de tendência de evaporação ao PW-

plot. Diversos compostos localizam-se sob esta linha, evidenciando a ocorrência de 

múltiplos processos de intemperismo severo. A extensão da biodegradação foi tal 

que os n-alcanos n-C17 e n-C18 foram quase que totalmente degradados, enquanto 

os relativamente mais resistentes pristano e fitano ainda estão presentes (Figura 

6.21.a). 

 

Os HPA também foram afetados por processos de intemperismo, além da 

evaporação: C1- e C2-fluorenos, C1- a C4-fenantrenos/antracenos, C1- a C3-

dibenzotiofenos, 2-metilfluoranteno, benzofluorenos, metil pirenos, C2-

fluorantenos/pirenos e C1-crisenos (Figura 6.19.b). Há diversos relatos na literatura 

descrevendo como esses compostos são afetados pela biodegradação (WANG et 

al., 1998; WANG et al., 2001; CHRISTENSEN et al., 2005; WANG; STOUT, 2007; 

BERNABEU et al., 2013). As mudanças na distribuição dos isômeros nas séries dos 

C1-dibenzotiofenos e C1-fenantrenos são indicadores conhecidos de biodegradação 

em sua fase inicial, sendo os isômeros 2/3-metil fenantrenos e dibenzotiofenos os 

mais sensíveis à biodegradação (WANG et al., 1998; BERNABEU et al., 2013). 

Como os C1-fenantrenos e C1-dibenzotiofenos foram praticamente removidos da 

amostra, não foi possível observar claramente estas mudanças. Destacam-se ainda 

a maior redução do isômero 1-metil pireno (25%) comparativamente aos isômero 4- 

e 2-metilpireno (33 e 31%) e a redução dos benzofluorenos (15 e 17%) (Tabela 6.3). 
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Esse padrão de redução na m/z 216 sugere que a foto-oxidação também contribuiu 

no processo de intemperismo (CEN, 2012).  

 

Dentre os biomarcadores, os esteranos triaromáticos parecem ter sido 

afetados pelo intemperismo. A redução dos compostos C20TA, C21TA, SC26TA, 

RC26TA+SC27TA, SC28TA, RC27TA e RC28TA é mais uma evidência de que a 

foto-oxidação ocorreu, pois esses são conhecidos por sua resistência à 

biodegradação (DÍEZ et al., 2005; WANG; STOUT, 2007). As RD mais afetadas 

foram SC26/RC26+SC27 e TA21/RC26+SC27 (Figura 6.22), ultrapassando o valor 

limite de 14%. Esses resultados concordam com os obtidos por Radović e 

colaboradores (2013), onde essas RD também foram as mais afetadas pelo efeito da 

irradiação experimental. Possivelmente a foto-sensibilidade pronunciada dos 

esteranos triaromáticos está relacionada ao seu esqueleto aromático (fenantreno na 

estrutura principal).  

 

Outros biomarcadores reduzidos em relação ao óleo Cusiana (Figura 6.21.b) 

foram os terpanos C23Tr, C24Tr, C25 Tr, C28 (22S) e C29 (22S), e os esteranos 

27dbS, 27dbR, 27bbR+S, 28aaR e 29aaR. Estes compostos são conhecidos por sua 

resistência ao intemperismo (PETERS; WALTERS; MOLDOWAN, 2007) e sua 

degradação só foi observada em casos extremos (WANG et al., 2001; BOST et al., 

2001).  

 

Com relação às RD (Figura 6.22), nota-se que na maioria dos casos há 

diferença significativa entre os valores para a amostra BH-03 e o óleo Cusiana. 

Dentre as RD (Figura 6.22), praticamente todas as que envolvem aromáticos ou n-

alcanos, pristano e fitano ultrapassaram o limite de 14%, o que é explicado pelo 

conjunto de processos de intemperismo (evaporação, biodegradação e foto-

oxidação). No entanto, as diferenças relacionadas aos terpanos não podem ser 

explicadas pelo intemperismo. Em especial, a razão 29ab/30ab, cujos compostos 

estão presentes em abundância, o que facilita a integração, é conhecida pela sua 

estabilidade e robustez. Nesse caso, somente a contribuição de outra fonte de 

petróleo poderia modificá-la. É possível que o solo do Banhado 4, que está no 

mesmo nível topográfico do Rio Barigüi e tem sido constantemente invadido por 
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suas águas ao longo de décadas, tenha acumulado a influência do aporte pluvial de 

outras fontes de óleo, por exemplo, óleo combustível.  

 

A importância dessa razão 29ab/30ab é tal que a diferença entre esta RD na 

amostra BH-03 e no óleo Cusiana seria suficiente para concluir que as amostras não 

têm a mesma origem. No entanto, em função do conhecimento da área, das 

influências de fator externo (Rio Barigüi) e de que o perfil dos cromatogramas de 

massas dos terpanos é muito semelhante nessas amostras (Figuras 6.18.a e 

6.18.c), conclui-se que o óleo Cusiana provavelmente é a fonte da amostra BH-03. 
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Figura 6.21 -  PW-plot da amostra BH-03 (0,1 m) versus óleo Cusiana (normalizado pelo 17α(H), 
21β(H)-hopano).  
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Figura 6.22 - Diferença relativa entre as RD da amostra BH-03 (0,1 m) e do óleo Cusiana: (a) RD 
normativas e (b) RD informativas. 

a 

b 



 252 

 

Amostra BH-04 (0,1 m) e óleo Cusiana 

 

Os resultados da amostra BH-04 tem semelhanças com os da amostra BH-

03. O PW-plot da amostra BH-04 em relação ao óleo Cusiana (Figura 6.23.a) mostra 

uma redução bastante expressiva da abundância dos HPA e de alguns 

biomarcadores. Apenas os compostos que eluem após 48,8 min não foram 

intemperizados e mantem-se presentes em abundâncias em torno de 100%, 

variando entre 86% e 113%, o que não representa uma diferença significativa em 

relação à fonte, considerando-se a variabilidade do método. A exceção é novamente 

o 17α(H),21β(H)-30-norhopano (29ab), cuja abundância é maior na amostra BH-04 

que no óleo Cusiana (120%, Figuras 6.18.a, 6.18.d e 6.23.a).  

 

Na Figura 6.23.b, inseriu-se uma linha de tendência de evaporação ao PW-

plot. A biodegradação severa removeu completamente os n-alcanos n-C17 e n-C18, 

enquanto pristano e fitano ainda estão presentes (Figura 6.23.a). No entanto, tanto o 

pristano quanto o fitano sofreram biodegradação, pois se posicionam abaixo da linha 

de tendência de evaporação (Figura 6.23.b). Os sesquiterpanos (Figura 6.23.b), cuja 

redução sinaliza majoritariamente a extensão do processo de evaporação (CEN, 

2012), são superiores aos encontrados na amostra BH-03 (Tabela 6.3, BH-04: em 

torno de 55% e BH-03; em torno de 20%). Esses resultados mostram que a 

evaporação na amostra BH-03 foi mais intensa que na amostra BH-04. Por outro 

lado, a biodegradação foi mais severa na amostra BH-04 que na amostra BH-03. 

 

O comportamento dos HPA foi bastante semelhante nas duas amostras do 

Banhado 4 (Figura 6.23.b). Os HPA mais susceptíveis a biodegradação (e.g. C1-

fenantrenos e C1-dibenzotiofenos) foram totalmente degradados. O mesmo padrão 

de foto-oxidação da amostra BH-03 na série do metil-pirenos foi observado na 

amostra BH-04 (Tabela 6.3). 

 

Os biomarcadores reduzidos em relação ao óleo Cusiana (Figura 6.23.b) 

foram os terpanos C23Tr, C24Tr, C25 Tr, C28 (22S) e C29 (22S), e os esteranos 

27dbS, 27dbR e 28aaR, o que também ocorreu na amostra BH-03. 
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A maioria das RD (Figura 6.24) apresentou diferença significativa entre os 

valores da amostra BH-04 e do óleo Cusiana. Conforme o esperado, o quadro é 

similar ao da amostra BH-03, sendo somente excluídas algumas RD cuja variação 

está ligada à evaporação (e.g. SES1/SES3 e SES8/SES3), menos intensa em BH-

04. Novamente a razão 29ab/30ab apresentou diferença significativa em relação o 

valor na fonte. Esse resultado fortalece a teoria que o Banhado 4 sofre influências do 

Rio Barigüi, que podem ter afetado os biomarcadores. Conclui-se que o óleo 

Cusiana provavelmente é a fonte da amostra BH-04. 

 

A técnica de identificação de fontes através de razões diagnósticas 

calculadas a partir de áreas e alturas de picos cromatográficos (CEN, 2012) 

mostrou-se rigorosa e, por isso, apropriada para investigações forenses, onde o 

número de amostras é reduzido e há necessidade de resultado robusto e conclusivo. 

No entanto, em cada aspecto analisado, deve-se confirmar que não há diferenças 

entre a amostra fonte e a amostra suspeita. A semelhança é comprovada pela 

ausência de diferenças. Se houver diferenças, estas devem ser explicadas 

inequivocamente. Mesmo dentro da área da refinaria, onde se sabe que o óleo 

Cusiana representou um aporte considerável ao solo, passados nove anos, não é 

tarefa trivial correlacionar os hidrocarbonetos de petróleo presentes no solo com o 

óleo derramado. Dessa forma, a técnica não é recomendada para ambientes com 

múltiplas influências antrópicas, como os sedimentos dos Rios Barigüi e Iguaçu. 
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Figura 6.23 -  PW-plot da amostra BH-04 (0,1 m) versus óleo Cusiana (normalizado pelo 17α(H), 
21β(H)-hopano). 
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Figura 6.24 - Diferença relativa entre as RD da amostra BH-04 (0,1 m) e do óleo Cusiana: (a) RD 
normativas e (b) RD informativas.  
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Tabela 6.3 - Resultados dos PW-plots: identificação dos compostos, tempos de 
retenção e percentuais em relação à amostra fonte. 

Compostos Tempo de 
retenção (min) 

% PW 
PM-02 

% PW 
BH-03 (0,1 m) 

% PW 
BH-04 (0,1 m) 

C1-decalinas 13,055 19 3 16 
Naftaleno 14,793 17 0 0 
C1-naftalenos 17,456 37 0 0 
C2-naftalenos 20,144 53 0 0 
SES1 20,701 56 15 50 
C2-benzotiofenos 20,737 65 0 0 
SES2 21,591 56 17 54 
SES3 21,858 59 19 55 
SES4 22,172 59 19 54 
SES8 23,893 71 28 62 
n-C17 26,462 69 3 0 
Pristano 26,598 77 35 36 
C1-fluorenos 27,268 70 3 0 
n-C18 28,597 72 3 0 
Fitano 28,817 84 42 54 
C2-fluorenos 29,867 70 9 8 
4-metil dibenzotiofeno 30,490 88 4 0 
1-metil dibenzotiofeno 31,393 86 5 0 
2-metil fenantreno 31,428 77 2 0 
metil antraceno 31,606 74 9 0 
1-metil fenantreno 31,939 79 3 0 
C2-dibenzotiofenos 32,491 73 17 15 
pico mais alto no grupo 
C2-fenantrenos/antracenos 34,005 81 11 11 

C2-fenantrenos/antracenos 34,005 77 12 12 
C3-dibenzotiofenos 34,652 82 38 44 
C3-fenantrenos/antracenos 36,202 82 31 35 
2-metil fluoranteno 36,814 77 23 29 
Reteno 37,313 0 0 0 
benzo(a)fluoreno 37,343 78 15 14 
benzo(b+c)fluoreno 37,640 87 17 13 
2-metil pireno 37,818 80 31 41 
4-metil pireno 38,257 80 33 42 
1-metil pireno 38,388 82 25 24 
C23Tr 38,709 87 68 72 
tetrametil fenantreno 38,845 84 40 50 
C4-fenantrenos/antracenos 38,845 81 33 47 
C2-fluorantenos/pirenos 39,427 84 31 34 
C24Tr 39,576 93 74 76 
BNT 40,265 88 26 24 
C20TA 41,001 104 65 85 
C25 Tr 41,411 87 73 72 
C21TA 42,468 103 65 80 
C1-crisenos 43,342 81 41 48 
27dbS 44,096 91 66 72 
27dbR 44,595 93 63 69 
C28 (22S) 45,695 94 68 75 
C29 (22S) 46,545 87 71 74 
27bbR+S 46,551 93 77 94 
27Ts 47,703 106 95 92 
SC26TA 47,822 101 67 88 
28bbR+S 48,072 92 87 91 
27Tm 48,286 97 96 96 
28aaR 48,547 99 75 80 
RC26TA+SC27TA 48,886 106 82 98 
29aaS 48,928 102 76 98 
29bbR+S (m/z 218) 49,195 97 92 91 
29bbR+S (m/z 217) 49,201 102 87 92 
28ab 49,427 0 0 0 
SC28TA 49,807 104 82 95 
29aaR 49,908 97 82 88 
RC27TA 50,271 112 87 108 
29ab 50,277 112 124 120 
29Ts 50,390 94 90 86 
30O 51,519 112 92 87 
RC28TA 51,543 109 86 102 
30ab 51,715 100 100 100 
30ba 52,441 98 105 113 
31abS 53,588 104 107 111 
30G 54,373 105 98 100 
32abS 55,200 101 95 95 
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6.4 Análise quimiométrica de solos e sedimentos da área de estudo 

(GALLOTTA; CHRISTENSEN, 2012) 

 

6.4.1 Identificação preliminar de fontes a partir d e subconjunto de 

Cromatogramas de Íons Selecionados (CIS) 

 

Das 55 m/z analisadas, CIS de nove grupos de compostos policíclicos 

aromáticos (CPA) relevantes para identificação de fontes (marcados com * na 

Tabela 4.5 e mostrados na Figura 6.25.a) foram utilizadas no estudo preliminar 

(CHRISTENSEN et al., 2010). Adicionalmente, CIS de padrões internos foram 

também pré-processados e utilizados no Esquema I  de normalização. A linha de 

base foi removida através do cálculo da primeira derivada dos CIS. Os 

escorregamentos de tempo de retenção no conjunto de dados foram entre 7 e 20 

pontos de dados de intensidade, dependendo do CIS. O procedimento de 

deslocamento rígido resolveu a parte principal do escorregamento constante dentro 

de cada CIS. Na sequência, utilizou-se o algoritmo de Correlation Optimized 

Warping (COW) para finalizar o alinhamento dos tempos de retenção. Para CIS com 

menos de 200 pontos de dados de intensidade, a procura pelo comprimento de 

segmento ótimo foi entre 25 e 50 pontos de dados de intensidade (com incrementos 

de 5 pontos) e para CIS com mais de 200 pontos de dados de intensidade, a faixa 

foi entre 50 e 100 pontos de dados de intensidade (com incrementos de 10 pontos). 

A grade de busca do ‘parâmetro de folga’ foi entre 1 e 3 (com incremento de 1 

ponto) para todos os CIS. A correção máxima permitida foi de 5 pontos de dados de 

intensidade. Os comprimentos de segmentos ótimos foram entre 26 e 89 pontos de 

dados de intensidade e o ótimo para o ‘parâmetro de folga’ foi entre 1 e 3 pontos.  

 

O efeito da aplicação dos esquemas de normalização nos dados é mostrado 

na Figura 6.25.  No Esquema I  (Figuras 6.25.b a 6.25.e), os dados exibem ampla 

faixa de intensidade (máximos entre 1,5 até 250) e refletem as variações nas 

concentrações absolutas de CPA. A Figura 6.25.c mostra a amostra mais 

concentrada (BH 02). Por outro lado, as intensidades estão na mesma ordem de 

grandeza após a aplicação do Esquema II  (Figuras 6.25.f a 6.25.i) e do Esquema III  

(Figuras 6.25.j a 6.25.m) de normalização. 
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Figura 6.25 -  Esquemas de normalização dos dados: (a) Identificação dos picos ou grupos de picos. 
Esquema I  (normalização da intensidade de cada pico pelo respectivo padrão interno): (b) Óleo 
Cusiana, (c) BH 02, (d) BH 04, (e) BH 03. Esquema II  (concatenação e normalização pela norma 
euclidiana): (f) Óleo Cusiana, (g) BH 02, (h) BH 04, (i) BH 03. Esquema III  (normalização pela norma 
euclidiana em cada CIS): (j) Óleo Cusiana, (k) BH 02, (l) BH 04, (m) BH 03. Notar que os CIS no topo 
da Figura 6.25.a são os mesmos mostrados nas demais figuras e foram omitidos para que as figuras 
menores não ficassem sobrecarregadas.  
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No Esquema II , mantem-se a diferença relativa entre as concentrações de 

cada grupo de CPA. Esse esquema possibilita a identificação do intemperismo físico 

nas amostras apresentadas nas Figuras 6.25.f até 6.25.i, pois observa-se o 

decréscimo relativo dos CPA de menor massa molar (viz. CIS de m/z 178, 192 e 

198) quando comparados aos CPA de maior massa molar. 

 

Finalmente, a aplicação do Esquema III  remove a diferença relativa entre as 

concentrações de cada grupo de CPA. Nesse esquema, as diferenças de 

distribuição dentro de cada grupo de isômeros é que são evidenciadas. 

Consequentemente, as diferenças entre o óleo fresco (Figura 6.25.j) e uma amostra 

moderadamente intemperizada (Figura 6.25.k) são reduzidas através da 

normalização pelo Esquema III .  

 

Embora as diferenças nas concentrações relativas dos isômeros individuais 

dentro de cada família de CPA alquilados (e.g., m/z 192 e 198) sejam retidas em 

todos os esquemas de normalização (Figuras 6.25.b a 6.25.m), no Esquema III  

(Figuras 6.25.j a 6.25.m) essas diferenças constituem a maior variação entre as 

amostras. 

 

6.4.1.1 Nível de poluição e grau de intemperismo 

 

Após a aplicação do Esquema I  de normalização (normalização da 

intensidade de cada pico pelo respectivo padrão interno), os CIS foram 

concatenados (Figuras 6.25.b a 6.25.e). Cada amostra passou a consistir de 1.839 

pontos de dados de intensidade. A partir do terceiro componente principal (CP3) 

observou-se uma queda brusca na variância explicada por componentes adicionais. 

Além disso, os loadings acima do CP3 apresentaram escorregamentos de tempo de 

retenção que não puderam ser corrigidos (Figura 6.26), em adição à variação 

química, resultando na definição do número ótimo de componentes principais como 

sendo três (CHRISTENSEN; TOMASI, 2007).  
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Figura 6.26 -  Exemplo de escorregamento de tempo de retenção na m/z 192 para (a) CP4 e (b) 
CP5. Gráficos de loading para o modelo de ACP do Esquema I  de normalização (normalização pelos 
padrões internos). Notar que o 2-Metil-Fenantreno não coelui com outros compostos.  

 

O modelo de ACP com três componentes descreveu 98,6% da variância do 

conjunto de amostras. Esse modelo fornece informação quantitativa sobre os níveis 

de contaminação relativamente à média das amostras incluídas no conjunto de 

treinamento e também informação qualitativa sobre as fontes de CPA. A amostra 

média pode ser descrita como petróleo cru levemente intemperizado, mas com 

adição de concentração elevada de perileno (Figura 6.27). O loading do CP1 é 

similar ao cromatograma da amostra média, exceto pelo perileno, que apresenta um 

coeficiente de loading pequeno, porém negativo, e pelos CPA de 4 a 6 anéis, que 

tem coeficientes de loadings positivos menores que o cromatograma médio (Figura 

6.27.a). 

 

Em geral, maiores scores do CP1 correspondem a maiores concentrações 

de petróleo cru, enquanto amostras com grandes scores negativos estão entre as 

menos contaminadas. As amostras com scores do CP1 em torno de zero tem um 

nível de contaminação médio relativamente ao conjunto de amostras analisado 

(Figura 6.28). 
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Figura 6.27 -  Análise com subconjunto de 9 CPA: Gráficos de loading para o modelo por ACP 
aplicando-se o Esquema I  de normalização (normalização pelos padrões internos): (a) CP1, (b) CP2 
e (c) CP3. As linhas pontilhadas representam o cromatograma médio de todo o conjunto de 
treinamento, enquanto as linhas sólidas são os loadings (U.A.: Unidades Arbitrárias). A identificação 
dos números dos compostos está especificada na Figura 6.25. 
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Figura 6.28 -  Análise com subconjunto de 9 CPA: Scores para CP1, CP2 e CP3 para o modelo por 
ACP dos dados centralizados pela média aplicando-se o Esquema I  de normalização (normalização 
pelos padrões internos). BN, Gal L, Guaj e Refinaria significam amostras de Balsa Nova, General 
Lúcio, Guajuvira e da área interna da refinaria, respectivamente. Os símbolos indicam amostras: 
menos (*) e mais (§) intemperizadas que a amostra média, com contribuição diagenética significativa 
(#) e o óleo Cusiana (†). Notar que as barras não estão empilhadas. 

 

Como os coeficientes de loading do CP2 são negativos para os CPA de 

menor massa molar, como fenantreno e 3- e 2-metil fenantrenos (Figura 6.27.b), 

amostras com scores do CP2 grandes e negativos (Figura 6.28) consequentemente 

contem maior concentração de óleo mineral relativamente fresco. Da mesma forma, 

como os coeficientes de loading do CP2 são próximos de zero para antraceno, C1-

antracenos, fluoranteno e C1-fluorantenos e positivos para CPA de maior massa 

molar como pireno, C1-pirenos, criseno, C1-crisenos, benzo(e)pireno e 

benzo(g,h,i)perileno (Figura 6.27.b), amostras com scores do CP2 grandes e 

positivos (Figura 6.28) contêm concentrações mais altas de um óleo 

moderadamente intemperizado. Essas conclusões podem ser tiradas, pois altas 

concentrações relativas de fenantreno e C1-dibenzotiofenos; e de pireno, C1-

pirenos, criseno, C1-crisenos, benzo(e)pireno e benzo(g,h,i)perileno indicam 

contribuição petrogênica de menor e maior massa molar, respectivamente (YUNKER 
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et al., 2002). Também é interessante notar que entre os C1-fenantrenos, os 

isômeros 3- e 2-metil apresentam coeficientes de loading do CP2 negativos, 

enquanto os isômeros 9/4- e 1-metil apresentam coeficientes positivos. Embora 

esses coeficientes sejam pequenos, esse padrão de degradação dos C1-fenatrenos 

dá alguma indicação de biodegradação (CHRISTENSEN et al., 2005). 

 

Os coeficientes de loading do CP3 são próximos de zero para todos os 

compostos exceto para o perileno, que tem um grande valor negativo (Figura 

6.27.c). Portanto, o CP3 pode ser interpretado como um indicador para diagênese.  

As amostras com scores do CP3 grandes e negativos (Figura 6.28), portanto têm 

uma grande contribuição diagenética. 

 

As amostras com scores do CP1 positivos e de CP2 negativos contem óleo 

relativamente fresco, e.g. PM 02, SPZ 08, NNE 08, BH 01 (assinaladas com * na 

Figura 6.28) quando comparadas à amostra média. Por outro lado, amostras com 

scores do CP2 positivos, e.g. BH03, BH04 (assinaladas com § na Figura 6.28), 

contem maiores concentrações de óleo intemperizado. Vale ressaltar que as 

amostras de óleo Cusiana (assinaladas com † na Figura 6.28) têm scores do CP1 

próximos de zero e scores do CP2 negativos, que identificam um padrão típico de 

CPA em óleo fresco, com concentrações próximas da amostra média, conforme o 

esperado.  

 

As amostras com scores negativos para CP1 e CP3, e.g. BN 01 e Guaj 01 

(assinaladas com # na Figura 6.28) estão entre as menos contaminadas e contem 

uma grande quantidade de perileno. Essas amostras apresentam contribuição 

diagenética importante, enquanto os CPA de fonte petrogênica são limitados. 

 

As amostras de fora da área da REPAR são as menos contaminadas, i.e., 

amostras de Guajuvira ('Guaj' na Figura 6.28), General Lúcio ('Gal L' na Figura 6.28) 

e Balsa Nova ('BN' na Figura 6.28), enquanto as amostras de solo de dentro da área 

da refinaria ('Refinaria' na Figura 6.28) são mais contaminadas do que a amostra 

média. 
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6.4.1.2 Exclusão de amostras com nível baixo de con taminação 

 

Para os três esquemas de normalização, os modelos de componentes 

principais incluindo todo o conjunto de dados revelaram que um grande número de 

amostras contem níveis muito baixos de CPA. Essas amostras foram então 

removidas para focar a análise na fonte de contaminação das demais amostras. A 

Figura 6.29 mostra o gráfico de scores do CP1 vs. CP2 para o modelo de 

componentes principais construído com a aplicação do Esquema III  de 

normalização (normalização pela norma euclidiana em cada CIS).  

Figura 6.29 -  Análise com subconjunto de 9 CPA: Gráfico de scores para CP1 vs. CP2 para o modelo 
por ACP aplicando-se o Esquema III  de normalização (normalização pela norma euclidiana em cada 
CIS). Os nomes de algumas amostras foram omitidos para possibilitar a leitura. 
 

A interpretação dos gráficos de loadings para esse modelo (não mostrado) e 

dos CIS das amostras individuais presentes em cada grupo (Figuras 6.30.a a 6.30.e) 

revelou que nas amostras do Grupo I predomina a origem petrogênica. Estas 

amostras pertencem à área interna da refinaria (Figura 6.30.a: Óleo Cusiana e 

Figura 6.30.b: BH 04). Por outro lado, amostras do Grupo II foram todas coletadas 

em áreas externas à refinaria (Guajuvira, General Lúcio e Balsa Nova). Nestas 

amostras predominam misturas de CPA de origem diagenética (i.e., perileno, Figura 
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6.30.c: BN 01) e pirogênica (i.e., fluoranteno, benzo(a)antraceno, CPA não 

alquilados de maior massa molar, Figura 6.30.d: Gal L 02). Finalmente, CPA não 

foram detectados em amostras pertencentes ao Grupo III. Um exemplo típico de CIS 

concatenados para uma destas amostras é mostrado na Figura 6.30.e (BN 02). 

Dessa forma, as amostras localizadas no Grupo III (10 amostras) foram excluídas 

das análises quimiométricas subsequentes. 
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Figura 6.30 -  Dados brutos de algumas amostras selecionadas: Grupo I : (a) Óleo Cusiana, (b) BH 
04; Grupo II : (c) BN 01, (d) Gal L 02; e Grupo III : (e) BN 02.  
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6.4.2 Identificação de fontes a partir de 38 grupos  de CPA  

 

Um total de 38 CIS contendo CPA de 2 a 6 anéis (marcados com ** na 

Tabela 4.5) foram incluídos como variáveis no modelo. Após a concatenação, cada 

amostra consistiu de 10.738 pontos de dados de intensidade. A remoção da linha de 

base foi realizada de modo semelhante ao descrito na Seção 6.4.1. O Esquema II  

de normalização (concatenação e normalização pela norma euclidiana) foi aplicado 

como última etapa de pré-processamento. Um modelo de ACP com três 

componentes que descreveu 88,3% da variância do conjunto de treinamento 

restante foi determinado como sendo o ótimo.  

 

O gráfico de scores na Figura 6.31 mostra CP1 vs. CP2 para este modelo.  

Figura 6.31 -  Análise com 38 grupos de CPA: Gráfico de scores para CP1 vs. CP2 para o modelo por 
ACP aplicando-se o Esquema II  de normalização (concatenação e normalização pela norma 
euclidiana). Os nomes de algumas amostras foram omitidos para possibilitar a leitura. 
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O CP1 distingue as amostras de origem petrogênica daquelas que 

apresentam principalmente contribuições digenética e pirolítica, pois os coeficientes 

de loading (Figura 6.32.a) são positivos para compostos majoritariamente de origem 

petrogênica (i.e., naftalenos, fenantrenos, dibenzotiofenos e fluorenos) e têm valores 

especialmente elevados e positivos para C0- a C3-naftalenos e C0- a C2-

fenantrenos. A Figura 6.32.c mostra em destaque uma ampliação dos coeficientes 

de loading do CP1 para fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, CPA de 5 e 

6 anéis, onde os compostos tipicamente  diagenéticos (i.e., perileno) e pirolíticos 

(i.e., fluoranteno, benzo(a)antraceno, indeno(1,2,3-cd)pireno) apresentam 

coeficientes negativos. O perileno tem o maior coeficiente de loading negativo (maior 

razão em relação aos demais CPA de 5 anéis), indicando uma contribuição 

diagenética de background natural (BAUMARD et al., 1998) para amostras coletadas 

na área externa à refinaria, que apresentam scores negativos para o CP1. Além 

disso, as razões entre fluoranteno e pireno; benzo(a)antraceno e criseno; e 

indeno(1,2,3-cd)pireno e benzo(g,h,i)perileno (Figura 6.32.c, onde em cada um 

desses pares, os picos tem aproximadamente o mesmo tamanho) evidenciam a 

contribuição pirolítica para as amostras agrupadas no canto inferior esquerdo da 

Figura 6.31 (YUNKER et al., 2002). Este grupo inclui todas as amostras da área 

externa à refinaria, i.e., amostras de Guajuvira, General Lúcio e Balsa Nova. Ainda 

considerando este grupo de amostras, os scores do CP2 em geral são próximos de 

zero ou têm valores pequenos e negativos, portanto têm pouca influência na 

interpretação dos resultados. 

 

A maioria das amostras da área interna da refinaria está localizada em uma 

trajetória que vai desde scores do CP1 positivos e do CP2 negativos, como o óleo 

Cusiana (Figura 6.31, canto inferior direito), até scores do CP1 negativos e scores 

do CP2 grandes e positivos, como a amostra BH 04 (Figura 6.31, dentro da elipse). 

Os coeficientes de loading do CP2 (Figura 6.32.b) são negativos para C0- a C2-

naftalenos e C0-fenantreno, próximos a zero para C0- e C1-fluorenos e positivos 

para C3- e C4-naftalenos, C2- e C3-fluorenos e C1- e C4-fenantrenos. Esses efeitos 

observados na distribuição das famílias de HPA alquilados indicam intemperismo 

físico, mas também podem ser causados parcialmente por processos de 

biodegradação, pois o aumento no grau de alquilação diminui a susceptibilidade ao 

ataque microbiano (WANG et al., 1998).  A Figura 6.32.d mostra uma ampliação dos 
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coeficientes de loading do CP2 para os C0- a C3-naftalenos. Com o aumento dos 

scores do CP2, ocorre a perda dos compostos de menor ponto de ebulição em 

detrimento dos de maior ponto de ebulição, uma vez que os C0- a C2-naftalenos 

apresentam coeficientes de loading negativos, enquanto os coeficientes de loading 

dos C3- e C4-naftalenos são positivos. 

 

Dessa forma, as amostras BH 04 e BH 03 estão entre as mais 

intemperizadas (Figura 6.31, dentro da elipse), enquanto as amostras SPZ 05, SPZ 

08, PM 02, PM 09 e PM 04 (Figura 6.31, canto inferior direito) podem ser descritas 

como óleo cru relativamente fresco, com composição de CPA similar ao óleo 

Cusiana. A seta na Figura 6.31 destaca a direção do aumento do grau de 

intemperismo das amostras. Todas as amostras que seguem essa tendência foram 

coletadas próximo ao local de vazamento, o que fornece evidências adicionais que 

essas amostras contem frações intemperizadas do óleo Cusiana.  

 

Além da tendência geral de intemperismo físico, as mudanças na 

distribuição dos isômeros dentro das famílias de CPA (e.g., isômero de C3-naftaleno 

mais resistente à degradação na Figura 6.32.d, marcado pela seta) indicam que a 

biodegradação de fato ocorreu (WANG et al., 1998).  

 

No gráfico de loading do CP3, o perileno se destaca com o mais 

proeminente coeficiente de loading positivo (Figura 6.33), o que fornece evidência de 

contribuição diagenética. Além disso, os C2- e C3-naftalenos, C1-dibenzotiofenos, 

C0- e C1-fluorenos e C0- e C1-fenantrenos tem coeficientes de loading do CP3 

positivos, enquanto C0-, C1- e C4-naftalenos, isômeros com maior grau de 

alquilação (C2 a C4) dos dibenzotiofenos e fenantrenos e CPA de 4 anéis têm 

coeficientes negativos. Isso demonstra que o CP3 é um componente que explica 

misturas com contribuição diagenética e de petróleo com diferentes graus de 

intemperismo, e que há amostras que contem níveis significativos de contribuições 

diagenéticas e petrogênicas. No entanto, embora escorregamentos de tempo de 

retenção e mudanças nas formas dos picos não estejam visíveis, a interpretação 

clara desse componente é dificultada pela mistura de contribuições e pelos 

coeficientes das famílias de naftalenos. 
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Figura 6.32 - Análise com 38 grupos de CPA: Gráficos de loading para o modelo por ACP aplicando-se o Esquema II  de normalização 
(concatenação e normalização pela norma euclidiana): (a) CP1, (b) CP2, (c) ampliação do CP1 para os compostos pirolíticos, e (d) ampliação 
do CP2 para C0- a C3-naftalenos. As linhas pontilhadas representam o cromatograma médio de todo o conjunto de treinamento, enquanto as 
linhas sólidas são os loadings (U.A.: Unidades Arbitrárias de intensidade). Os CIS dos C0- a C4-benzotiofenos, acenaftileno e acenafteno foram 
omitidos dos gráficos de loading para melhorar a visualização. Os coeficientes de loading para estes compostos foram próximos de zero. 
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Figura 6.33 - Análise com 38 grupos de CPA: Gráficos de loading para o CP3 do modelo por ACP aplicando-se o Esquema II  de 
normalização (concatenação e normalização pela norma euclidiana). As linhas pontilhadas representam o cromatograma médio de todo o 
conjunto de treinamento, enquanto as linhas sólidas são os loadings (U.A.: Unidades Arbitrárias). Os CIS dos C0- a C4-benzotiofenos, 
acenaftileno e acenafteno foram omitidos do para melhorar a visualização. Os coeficientes de loading para estes compostos foram 
próximos de zero. 
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6.4.3 Análise de biomarcadores de petróleo 

 

Os 4 CIS de biomarcadores de petróleo: terpanos; esteranos regulares, 

diasteranos e esteranos triaromáticos (Tabela 4.5) foram incluídos como variáveis no 

modelo de ACP. Após a remoção da linha de base e alinhamento dos 7.654 pontos 

de dados de intensidade por amostra, aplicou-se o Esquema III  de normalização 

(normalização pela norma euclidiana em cada CIS). Esse esquema direciona o foco 

da ACP para as diferenças relativas entre os compostos dentro de cada grupo de 

biomarcadores. Um modelo com três componentes principais, que descreve 32,1% 

da variância do conjunto de treinamento, foi considerado ótimo, pois houve queda 

brusca na variância explicada e escorregamentos de tempo de retenção em 

componentes adicionais ao CP3. O modelo de CP contem considerável ruído, que 

poderia ser reduzido com a implementação de algoritmo para diminuir o peso de 

variáveis com desvio padrão analítico relativamente alto (CHRISTENSEN; TOMASI, 

2007). No entanto, essa abordagem está além do escopo desse trabalho de tese. A 

Figura 6.34 mostra o gráfico de scores para CP1 vs. CP2 para o modelo de CP, 

onde dois grupos podem ser identificados. 

 

As amostras da área da refinaria estão agrupadas no lado direto do gráfico 

de scores (Figura 6.34, Grupo I) com scores positivos para o CP1 e scores em torno 

de zero ou positivos para o CP2. Essas amostras têm perfis de biomarcadores com 

maior similaridade ao perfil do óleo Cusiana (Figura 6.35.a). Não por acaso, o óleo 

Cusiana pertence ao Grupo I, de amostras da área da refinaria. As características 

dessas amostras são, dentre outras, elevada concentração relativa de terpanos 

tricíclicos, hopanos, particularmente 17α(H),21β(H)-30-norhopano (H29) e 

17α(H),21β(H)-hopano (H30), e também alta concentração relativa de esteranos e 

esteranos triaromáticos (coeficientes de loading de CP1 positivos, Figura 6.36) e 

uma baixa concentração relativa de biomarcadores de vegetação gerados a partir de 

matéria orgânica recente, e.g. diplopteno (D) identificado por comparação com 

dados de literatura (VENKATESAN et al., 2003) (Figuras 6.36 e 6.35.b: BN 01).  

Esse último pico (D) tem coeficiente de loading de CP1 negativo (Figura 6.36). 
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Figura 6.34 -  Análise de biomarcadores: Gráfico de scores para CP1 vs. CP2 para o modelo por ACP 
aplicando-se o Esquema III  de normalização (normalização pela norma euclidiana em cada CIS). Os 
nomes de algumas amostras foram omitidos para possibilitar a leitura. 

 

A maioria das amostras do Grupo II também contém biomarcadores de 

petróleo (Figura 6.35.c: Guaj 01-A e Figura 6.35.d: Guaj 09), contudo com uma 

composição diferente das amostras do Grupo I. Especificamente, a razão entre H29 

e H30 varia nas amostras do Grupo II. Os dados de uma das misturas de controle de 

qualidade (mistura 1:1 de óleo combustível pesado do navio Baltic Carrier com 

petróleo do campo de Brent no mar do Norte) foram incluídos como um conjunto de 

validação extra e localizaram-se entre os dois grupos ('Óleo CQ', assinalados com 

‘∆’ na Figura 6.34). Comparativamente, o Óleo CQ está mais relacionado às 

amostras da área externa à refinaria que o óleo Cusiana, indicando que há múltiplas 

fontes de combustível/petróleo na área de estudo, que influenciam na composição 

dos biomarcadores de petróleo nas amostras ambientais. Portanto, os resultados 

demonstraram que não há evidências para concluir que os biomarcadores de 

petróleo presentes nas amostras da área externa à refinaria e os do óleo Cusiana 

tenham a mesma origem.  
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Figura 6.35 -  Análise de biomarcadores: Dados normalizados (Esquema III ) de algumas amostras: 
Grupo I : (a) óleo Cusiana; Grupo II:  (b) BN 01, (c) Guaj 01-A e (d) Guaj 09. Os símbolos 
representam: diplopteno (D), 17α(H),21β(H)-30-norhopano (H29) e 17α(H),21β(H)-hopano (H30). 
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Figura 6.36 -  Análise de biomarcadores: Gráfico de loading para o modelo por ACP aplicando-se o 
Esquema III  de normalização (normalização pela norma euclidiana em cada CIS: 191, 217, 218 e 
231). A linha pontilhada representa o cromatograma médio de todo o conjunto de treinamento, 
enquanto a linha sólida representa o loading (U.A.: Unidades Arbitrárias). Os símbolos representam: 
diplopteno (D), 17α(H),21β(H)-30-norhopano (H29) e 17α(H),21β(H)-hopano (H30). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, foram aplicados métodos para avaliação de níveis de 

concentração e de identificação de fontes de hidrocarbonetos na Bacia do Alto 

Iguaçu e, em especial, na área de influência da Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(REPAR). Além dos fatores de poluição crônica, a área de estudo foi alvo de um 

derrame acidental de petróleo em julho de 2000. Diversos indicadores em diferentes 

compartimentos ambientais (água superficial, sedimento, solo e água subterrânea), 

foram avaliados na fase pós-derrame e no monitoramento ambiental ao longo de 

várias campanhas por mais de uma década. Os esforços de avaliação foram 

concentrados nos seguintes indicadores: os n-alcanos, os alcanos isoprenóides, os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), os biomarcadores de petróleo e 

ainda o total de hidrocarbonetos de petróleo (THP). 

 

7.1 Avaliação dos níveis de hidrocarbonetos  

 

A avaliação dos níveis de hidrocarbonetos permitiu concluir que: 

 

• Nas campanhas realizadas entre 2000 e 2001, as águas superficiais 

dos Rios Barigüi e Iguaçu apresentaram níveis mais altos de THP (total de 

matéria orgânica extraída) em estações a montante do local onde ocorreu o 

derrame de petróleo em 2000 do que na região a jusante. Isto indica que a 

contribuição de compostos orgânicos polares não relacionados ao petróleo, 

originada a montante do local do acidente, é tão importante que 

possivelmente mascara qualquer contribuição de petróleo que, se presente, 

está em concentração muito inferior. 

 

• Os resultados de HPA para as amostras de água superficial nas 

estações ao longo dos Rios Barigüi e Iguaçu das campanhas realizadas em 

julho e agosto de 2000 mostraram a diminuição de uma ordem de grandeza 

nas concentrações de somatórios de 32 e 16 HPA logo no primeiro mês 

após o acidente. 
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• Nas campanhas realizadas entre 2007 e 2008, os níveis baixos dos 

indicadores THP (após adsorção com florisil) e HPA nas águas superficiais 

dos Rios Barigüi e Iguaçu evidenciam uma melhora geral nas condições dos 

rios com relação à contaminação por esses compostos. Particularmente para 

o indicador THP, houve mudança no método analítico, que passou a incluir 

uma etapa de purificação para remoção de compostos orgânicos polares, o 

que pode ter contribuído para a redução dos valores encontrados. 

 

• Os balanços de massa dos fluxos específicos de THP (total de matéria 

orgânica extraída) identificaram como principal aporte de matéria orgânica 

para as águas superficiais dos Rios Barigüi e Iguaçu, os fluxos específicos 

originados em região a montante do acidente, refletindo a contribuição 

antropogênica crônica da cidade de Curitiba. 

 

• Os incrementos no Rio Iguaçu a jusante do acidente (a partir da 

estação Igu P3) são muito pequenos ou inexistentes, quando comparados 

aos fluxos específicos estimados em cada estação. Esse resultado evidencia 

que não ocorre aporte expressivo de THP (total de matéria orgânica 

extraída) para a água superficial a partir do Rio Barigüi ou ao longo do curso 

do Rio Iguaçu. 

 

• A avaliação conjunta dos resultados de THP e HPA em sedimentos dos 

Rios Barigüi e Iguaçu entre 2000 e 2001 apontou que os hidrocarbonetos 

presentes nos sedimentos das estações de Bar P1, Bar P2 e Guaj na 

campanha de 2001 possivelmente estavam relacionados à adsorção e 

sedimentação do petróleo Cusiana vazado acidentalmente em 2000.  

Nesses locais foram posicionadas as barreiras para contenção e, no caso de 

Guajuvira, trincheiras para acúmulo e recolhimento do petróleo recuperado. 

 

• Em 2007 e 2008, as concentrações de THP e HPA em sedimentos dos 

Rios Barigüi e Iguaçu refletem uma expressiva melhoria nas condições 

desses rios, provavelmente resultante da associação de processo de 
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degradação dos compostos previamente presentes com a diminuição do 

aporte desses contaminantes. 

 

• Na área interna da REPAR, observou-se uma nítida diminuição 

(atenuação) natural das concentrações de THP no solo no Ponto Zero (área 

entre o local do vazamento de petróleo e o ponto de confluência do arroio 

Saldanha com o Rio Barigüi) em todas as profundidades dos perfis 

amostrados ao longo do tempo nos Banhados 1 e 4 e, em particular, uma 

diminuição importante das concentrações entre 2004 e 2007. 

 

• No Banhado 1, menos de 15% (n=144) dos resultados de THP em solo 

excederam o padrão de qualidade ambiental, sendo que a maioria (95%) até 

2004. Nos Banhados 2 e 3, o padrão de qualidade ambiental para THP foi 

excedido em apenas uma amostra de solo (n=60), coletada na estação PM-

SPZ-17 em julho de 2009. No Banhado 4, 12% (n=197) dos resultados de 

THP em solo excederam o padrão de qualidade ambiental, sendo todas as 

amostras coletadas até abril de 2004. 

 

• Nos Banhados 1, 2 e 3, nenhum dos resultados do somatório de 16 

HPA prioritários da USEPA em solo excedeu o valor de intervenção proposto 

pela legislação holandesa para o somatório de apenas 10 HPA. O Banhado 

4 apresentou as maiores concentrações de HPA em solo no Ponto Zero. No 

entanto, menos de 5% dos resultados do somatório de 16 HPA excederam o 

valor de intervenção proposto pela legislação holandesa para o somatório de 

apenas 10 HPA, sendo todas as amostras coletadas entre 2003 e 2004. 

 

• A avaliação estatística dos resultados de THP em solo nos Banhados 1 

e 4 através dos métodos de Planejamento de Experimentos e da Análise de 

Variância (ANOVA) por Análise de Efeitos Principais demonstrou a 

significância de todos os fatores analisados. No Banhado 1, a localização da 

estação é o fator mais importante, seguida pelo o tempo e pela 

profundidade. No Banhado 4, o tempo é o fator mais importante, seguido 

pela profundidade, sendo a localização da estação o fator que menos 

influencia os resultados de THP. Esse resultado pode ser explicado pela 
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ausência de diferenças topográficas no Banhado 4, que torna o local onde 

foi realizada a coleta relativamente secundário. Para os fatores tempo e 

profundidade, quanto maior o valor do fator (maior tempo ou maior 

profundidade), menor o valor da variável THP. Esses resultados mostram 

que houve diminuição da contaminação ao longo do tempo e que a 

contaminação está concentrada nas camadas superiores do solo. 

 
• A modelagem do decaimento das concentrações de THP nos solos dos 

Banhados 1 e 4, assumindo-se cinética de primeira ordem, mostrou que no 

Banhado 1, os coeficientes de decaimento nas camadas superficial e 

intermediária são em média duas vezes maiores que na camada mais 

profunda, enquanto no Banhado 4, os coeficientes de decaimento médios 

são similares independentemente da profundidade. Isso sugere que no 

Banhado 1, a biodegradação mais lenta em profundidades maiores está 

relacionada a menor disponibilidade de oxigênio. No Banhado 4, mantido 

permanentemente inundado, as condições no solo são mais uniformes, o 

que pode  remover a influência da profundidade na velocidade de 

degradação. Além disso, os coeficientes de decaimento são entre três a sete 

vezes, em média, maiores no Banhado 4 comparativamente ao Banhado 1. 

Isso mostra que método de remediação aplicado no Banhado 4, onde há 

remoção por flutuação do óleo combinada à biodegradação do óleo vem 

sendo mais efetivo.  

 
• No Banhado 1, 40% (n=59) dos resultados de THP em água 

subterrânea excederam o valor orientador para THP. Essa área é a mais 

contaminada em termos de THP no Ponto Zero e que historicamente 

apresentou maior número de poços com presença de óleo em fase livre. Nos 

Banhados 2 e 3, os cerca de 20% (n=36) de resultados que excederam o 

valor orientador para THP em água subterrânea ocorreram até agosto de 

2001, um ano após o acidente. No Banhado 4, 2% (n=173) dos resultados de 

THP em água subterrânea excederam o padrão de qualidade ambiental, 

sendo todas estas amostras coletadas até abril de 2004. 
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• O Banhado 1 apresentou as maiores concentrações para o somatório 

dos 16 HPA prioritários da USEPA de HPA em água subterrânea no Ponto 

Zero (2004: média 45,9 µg/L, mediana 52,0 µg/L; 2007-2010: média 13,8 

µg/L, mediana 7,32 µg/L). Nos Banhados 2 e 3, os HPA em água 

subterrânea foram avaliados em apenas duas campanhas e os resultados 

são, na maioria dos casos, não detectáveis. No Banhado 4, as 

concentrações mais elevadas para o somatório de 16 HPA em água 

subterrânea (média 49,4 µg/L, mediana 37,1 µg/L) foram observadas em 

abril de 2004. A partir de 2007, as concentrações para esse indicador são 

baixas (média 0,624 µg/L, mediana < 0,030 µg/L). 

 

• A avaliação estatística dos resultados de THP em água subterrânea no 

Banhado 1 através dos métodos de Planejamento de Experimentos e da 

Análise de Variância (ANOVA) por Análise de Efeitos Principais demonstrou 

a significância de todos os fatores analisados, sendo o tempo mais 

importante que a localização da estação. No Banhado 4, os dois métodos 

estatísticos utilizados indicaram que o fator profundidade de coleta não 

influencia os resultados de THP em água subterrânea, o que demonstra que 

não há necessidade de realizar coletas em poços multinível. Nos Banhados 

1 e 4, quanto maior o tempo, menor o valor da variável THP, o que mostra 

que houve diminuição da contaminação ao longo do tempo. 

 
• Os resultados de hidrocarbonetos ao longo dos Rios Barigüi e Iguaçu e 

do Ponto Zero demonstraram que as ações de emergência para a contenção 

do óleo foram adequadas para os rios, e que a contaminação decorrente do 

derrame ficou predominantemente contida no Ponto Zero e diminuiu 

significativamente após uma década. 
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7.2 Identificação de fontes de hidrocarbonetos 

 

As técnicas de identificação de fontes de hidrocarbonetos permitiram 

concluir que: 

 

• Entre 2000 e 2001, a distribuição de HPA nos sedimentos dos Rios 

Barigüi e Iguaçu apontam maiores concentrações de HPA de 2 e 3 anéis, em 

especial das séries de homólogos alquilados de naftalenos e fenantrenos. 

Esses resultados indicam contribuição predominante petrogênica nas 

estações avaliadas, tanto a montante, e, portanto não guardam correlação 

com o derrame de óleo Cusiana, quanto no local do acidente e a jusante do 

derrame de óleo. 

 

• As razões diagnósticas calculadas a partir de concentrações de HPA 

sugeriram que, na maioria dos sedimentos dos Rios Barigüi e Iguaçu 

coletados nas campanhas de 2000 e 2001, a fonte petrogênica é a principal. 

Somente na estação a montante do acidente no Rio Barigüi, a fonte pirolítica 

predominou nestas duas campanhas. 

 
• As razões diagnósticas que apresentaram maior eficiência na 

identificação de fontes de hidrocarbonetos nos sedimentos dos Rios Barigüi 

e Iguaçu foram:  

ΣC1-Fenantrenos/Fenantreno; e 

(ΣHPA parentais de 3-6 anéis)/(Σ5 séries de HPA alquilados). 

 

• A técnica de identificação de fontes através de razões diagnósticas 

calculadas a partir de áreas e alturas de picos cromatográficos mostrou-se 

rigorosa e, por isso, apropriada para investigações forenses quando estão 

disponíveis amostras do petróleo derramado (fonte). Após quase uma 

década da ocorrência do vazamento, foi possível verificar a relação entre os 

compostos encontrados em amostras de solo da área interna da REPAR 

com a amostra de petróleo derramado no acidente. 
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• A identificação de fontes através método de quimiométrico baseado na 

análise de componentes principais (ACP) de seções pré-processadas e 

combinadas dos Cromatogramas de Íons Selecionados (CIS) mostrou que 

as amostras mais contaminadas estão na área interna da REPAR. Essas 

amostras apresentam um padrão de distribuição petrogênica e diferentes 

graus de intemperismo. Há evidências que tenham ocorrido tanto 

intemperismo físico como biodegradação. O intemperismo físico está 

relacionado à perda preferencial de famílias inteiras dos isômeros de HPA 

com menor grau de alquilação, enquanto a biodegradação está associada à 

perda diferenciada de isômeros dentro de uma família de HPA em adição às 

perdas em toda a família.  

 

• O método quimiométrico mostrou ainda que as amostras da área 

externa à REPAR (Guajuvira, General Lúcio e Balsa Nova) são menos ou 

não contaminadas e/ou contém uma mistura de contribuições diagenéticas, 

pirolíticas e petrogênicas onde predominam diferentes proporções. Os locais 

mais distantes da atividade industrial (e.g., amostras de Balsa Nova) contêm, 

como esperado, os níveis mais baixos de contaminação por HPA.  

 
• Os resultados de biomarcadores avaliados pelo método quimiométrico 

demonstraram que não há evidências para concluir que as amostras da área 

externa à REPAR e o óleo Cusiana tenham a mesma origem.  

 

7.3 Recomendações 

 

Em monitoramentos ambientais de longa duração e, em especial, em áreas 

com múltiplos aportes de contaminantes como a área de estudo, recomenda-se 

manter o registro formal das mudanças na sistemática de amostragem quanto à 

frequência e localização das estações e nos métodos de análises químicas 

utilizados na medição dos indicadores. Antes de cada campanha, o impacto de tais 

alterações deve ser avaliado com cautela, de forma a reduzir a variabilidade nos 

resultados analíticos não relacionada às características das amostras e evitar 

conclusões incorretas sobre a evolução da contaminação.  
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Diante das diferentes técnicas apresentadas neste trabalho quanto à identificação de fontes de hidrocarbonetos, 

a Tabela 7.1 resume as principais vantagens, desvantagens e indica as melhores oportunidades de aplicação e o 

resultado esperado.  

 

Tabela 7.1 - Identificação de fontes de hidrocarbon etos: vantagens, desvantagens, oportunidades de apl icação e 
resultado das técnicas utilizadas neste estudo.  
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9 APÊNDICES 
 
APÊNDICE A  
 
Razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas de picos cromatográficos 
 
Razões Diagnósticas de HPA 
 

Nome da Razão Definição 
Massa/carga 

(m/z) 
RD-2-MP/1-MP 2-metil-fenantreno/1-metil-fenantreno 192 
RD-MA/1-MP metil-antraceno / 1-metil-fenantreno 192 
RD-4-MD/1-MD 4-metil-dibenzotiofeno/1-metil-dibenzotiofeno 198 
RD-C2-dbt/C2-phe C2-dibenzotiofenos/C2-fenantrenos 212/206 
RD-C3-dbt/C3-phe C3-dibenzotiofenos/C3-fenantrenos 226/220 
RD-C3-dbt/C3-chr C3-dibenzotiofenos/C3-crisenos 226/270 
RD-Retene/C4-phe Reteno / C4-fenantrenos 234 
RD-Retene/T-M-phen Reteno / tetra-metil-fenantreno 234 
RD-BNT/T-M-phen Benzo[b]nafto(1,2-d)tiofeno/ tetra-metil-fenantreno 234 
RD-2MF/4-Mpy 2-metil-fluoranteno/4-metil-pireno 216 
RD-B(a)F/4-Mpy Benzo(a)fluoreno/4-metil-pireno 216 
RD-B(b+c)F/4-Mpy Benzo(b+c)fluoreno/4-metil-pireno 216 
RD-2Mpy/4-Mpy 2-metil-pireno/4-metil-pireno 216 
RD-1Mpy/4-Mpy 1-metil-pireno/4-metil-pireno 216 
RD-C23Tr/C2-phe-hp C23 diterpano tricíclico/ pico mais alto entre os C2-

fenantrenos/antracenos 
191 

 

 
 
Razões Diagnósticas de Biomarcadores: Sesquiterpano s 
 

Nome da Razão Definição 
Massa/carga 

(m/z) 
RD-SES1/3   
RD-SES2/3 
RD-SES4/3 
RD-SES8/3 

SES1 / SES3   
SES2 / SES3 
SES4 / SES3 
SES8 / SES3 

123 
123 
123 
123 

 
 
Abreviação  Nome 

SES1 
SES2 
SES3 
SES4 
SES8 

C15H28-sesquiterpano 
C15H28-sesquiterpano 

C15H28-8β(H)-drimano 
C15H28-sesquiterpano 

C16H30-8β(H)-homodrimano 
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Razões Diagnósticas de Biomarcadores: terpanos tric íclicos e hopanos 
 

Nome da Razão Definição 
Massa/carga 

(m/z) 
RD-C28/30ab  C28 (22S) /30ab 191 
RD-27Ts/30ab 27Ts / 30ab 191 
RD-27Tm/30ab 27Tm / 30ab 191 
RD-28ab/30ab 28ab / 30ab 191 
RD-25nor30ab/30ab 25nor30ab / 30ab 191 
RD-29ab/30ab 29ab / 30ab 191 
RD-29Ts/30ab 29Ts / 30ab 191 
RD-30d/30ab 30d / 30ab 191 
RD-30O/30ab 30O / 30ab 191 
RD-30ba/30ab 30ba / 30ab 191 
RD-31abS/30ab 31abS/30ab 191 
RD-30G/30ab 30G / 30ab 191 

 
 
Abreviação  Nome 
C28 (22S) C28 terpano tricíclico 
27Ts 18α(H)-22,29,30-trisnorhopano  

27Tm 17α(H)-22,29,30-trisnorhopano  
28ab 17α(H),21β(H)-28,30-bisnorhopano 

25nor30ab 17α(H),21β(H)-25-norhopano 
29ab 17α(H),21β(H)-30-norhopano 
29Ts 18α(H),21β(H)-30-norneohopano  
30d 15α-metil-17α(H)-27-norhopano (diahopano) 

30O 18α(H)-oleanano 
30ab 17α(H),21β(H)-hopano 
30ba 17β(H),21α-(H)-hopano (moretano) 

31abS 17α(H),21β(H), 22S-homohopano 
30G Gamacerano 
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Razões Diagnósticas de Biomarcadores: esteranos reg ulares e diasteranos 
 

Nome da Razão Definição 
Massa/carga 

(m/z) 
 RD-27dbR/27dbS 27dbR/27dbS 217 
 RD-29aaS/29aaR 29aaS / 29aaR 217 
 RD-29bb/29aa 29bb(S+R) / 29aa(S+R)  217/218 
 RD-27bb/29bb 27bb(S+R) / 29bb(S+R) 218 

 
  

Abreviação  Nome 
27dbS 13β (H), 17α(H), 20S-colestano (diasterano) 
27dbR 13β (H), 17α(H), 20R-colestano (diasterano) 
29aaS 24-etil-5α(H), 14α(H), 17α, 20S-colestano 
29aaR 24-etil-5α(H), 14α(H), 17α, 20R-colestano  
27bbR 5α (H), 14β(H), 17β(H), 20R-colestano  
27bbS 5α (H), 14β(H), 17β(H), 20S-colestano 
29bbR 24-etil-5α(H), 14β (H), 17β, 20R-colestano 
29bbS 24-etil-5α(H), 14β (H), 17β, 20S-colestano 

 
 
 
Razões Diagnósticas de Biomarcadores: esteranos tri aromáticos 
 

Nome da Razão Definição 
Massa/carga 

(m/z) 
RD-C20TA/C21TA C20TA/C21TA 231 
RD-TA21/RC26+SC27 C21TA / RC26TA + SC27TA 231 
RD-SC26/RC26+SC27 SC26TA / RC26TA + SC27TA 231 
RD-SC28/RC26+SC27 SC28TA / RC26TA + SC27TA 231 
RD-RC27/RC26+SC27 RC27TA / RC26TA + SC27TA 231 
RD-RC28/RC26+SC27 RC28TA / RC26TA + SC27TA 231 

 
 

Abreviação  Nome 
C20TA C20-esterano triaromático 
C21TA C21-esterano triaromático 
SC26TA C26, 20S-esterano triaromático 
RC26TA+SC27TA C26, 20R- + C27, 20S-esteranos triaromáticos 
SC28TA C28, 20S-esterano triaromático 
RC27TA C27, 20R-esterano triaromático 
RC28TA C28, 20R-esterano triaromático 
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APÊNDICE B 
 

Características do petróleo Cusiana 
 

Os resultados das análises de caracterização do óleo Cusiana, coletado no ponto 
de ruptura do duto (scraper), encontram-se nas tabelas e figuras a seguir.  

 
As principais propriedades do óleo estão sumarizadas na Tabela B.1. O perfil 

cromatográfico é apresentado na Figura B.1. Trata-se de um óleo leve com alto teor 
parafínico, com hidrocarbonetos na faixa de C10 a C34, indicando elevado potencial para 
degradação bacteriana. 

 
Os resultados obtidos quanto à concentração de hidrocarbonetos do óleo 

encontram-se na Tabela B.2. Os resultados de SARA (saturados, aromáticos, resinas e 
asfaltenos) indicam uma percentagem de compostos saturados elevada no óleo (71%), 
seguida da fração de aromáticos (18%). As frações de resinas e de asfaltenos apresentam 
níveis mais baixos: 10% e 1%, respectivamente. 

 
A Tabela B.3 apresenta a distribuição dos HPA individuais do óleo. Observa-se a 

predominância relativa dos alquilnaftalenos, seguida dos alquilfenantrenos e alquilfluorenos. 
O benzo(a)pireno não foi detectado. 

 
A Tabela B.4 apresenta os teores de metais presentes no óleo Cusiana. 
 
A curva de destilação simulada para o óleo Cusiana (Figura B.2) indicou ponto 

inicial de ebulição (PIE) inferior a 36 ºC e um resíduo de 27,1 %m/m a uma temperatura de 
588ºC. 

 
Os cromatogramas de massas dos biomarcadores de petróleo (terpanos e 

esteranos) são apresentados na Figura B.3. Na amostra de óleo analisada foi observada 
uma baixa razão de hopanos/esteranos e a presença de oleanano, indicando geração a 
partir de matéria orgânica depositada em ambiente marinho, característica do óleo Cusiana. 
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Tabela B.1 -  Características físico-químicas do óleo Cusiana.  

 o API 41 
 

Água e Sedimentos  0,025 % v/v 

Densidade 20/4 oC 0,8164 

Acidez forte  
Acidez fraca 

nd 
<0,1 mg KOH/g 

Ponto de Fulgor  
 

na 

Viscosidade Cinemática (20 oC) 
                                          (30 oC)  
                                          (40 oC) 

3,716 mm2/s 
2,882 mm2/s 
2,316 mm2/s 

Enxofre Total  0,21% m/m 

Nitrogênio Total  326 mg/kg 

Cloro  103 mg/kg 
   nd: não detectado  na: não se aplica 
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Figura B.1 -  Perfil cromatográfico do óleo Cusiana. 

 
 

Tabela B.2 - Concentração de hidrocarbonetos no óle o Cusiana. 

BTEX  a 

(mg/g) 

HPA b 

(mg/g) 

Alcanos  c 

(mg/g)  

MCNR c 

(mg/g ) 

SARA  d 

(% massa) 

    S Ar R As 

 

41,8 

 

16 

 

109 

 

167 

 

71,3 

 

18,2 

 

9,6 

 

0,8 

a Purge & Trap e CG-DFI/DIC 
b CG/EM 
c CG/DIC 
d Obtido por correlação envolvendo resultados de CL, SFC e TLC-FID  
(S: saturados; Ar: aromáticos; R: resinas; As: asfaltenos) 
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Tabela B.3 -  Concentração dos HPA individuais no óleo Cusiana (C G/EM). 

Composto  Concentração  (µg/g)  

Naftaleno 982,5 

2 metil naftaleno 3200,7 

1 metil naftaleno 1257,0 

C2 naftalenos 3243,7 

C3 naftalenos 2299,6 

C4 naftalenos 1087,7 

Acenafteno 4,7 

Acnaftileno 7,6 

Fluoreno 105,3 

C1 fluorenos 193,0 

C2 fluorenos 288,7 

C3 fluorenos 231,1 

Fenantreno 269,7 

C1 fenantrenos 1104,7 

C2 fenantrenos 818,8 

C3 fenantrenos 456,7 

C4 fenantrenos 113,7 

Antraceno 1,9 

Fluoranteno 15,2 

Pireno 13,5 

C1 pirenos 91,3 

C2 pirenos 135,3 

Benzo(a)antraceno 3,5 

Criseno 21,7 

C1 crisenos 99,4 

C2 crisenos 107,8 

Benzo(b)fluoranteno 5,7 

Benzo(k)fluoranteno nd 

Benzo(a)pireno nd 

Indeno(1,2,3-cd)pireno nd 

Dibenzo(a,h)antraceno nd 

Benzo(ghi)perileno 2,3 

Somatório HPA 16163 µg/g  
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APÊNDICE C 
 
Coordenadas das estações de amostragem para avaliaç ão de níveis de 
hidrocarbonetos e identificação de fontes através d e razões diagnósticas de 
concentrações  
 
Tabela C.1 - Localização das estações de amostragem  de água superficial e 
sedimento nos rios Barigüi e Iguaçu. 

Código Estação Leste Norte Localização 
MONTANTE DO LOCAL DO DERRAME ACIDENTAL DE ÓLEO 

M Bar Rio Barigui: Montante ao acidente 666565 7172504 Rio Barigüi (ponte da Cocelpa) 

M Igu Rio Iguaçu: Montante ao acidente 664537 7162964 Ponte BR116 

PRÓXIMO AO LOCAL DO DERRAME ACIDENTAL DE ÓLEO (jusa nte) 

Bar P1 Ponto 1  665877 7168480 Rio Barigüi, local de barreiras 

Bar P2 Ponto 2  664977 7166053 Rio Barigüi, ponte Cachimba 

JUSANTE DO LOCAL DO DERRAME ACIDENTAL DE ÓLEO 

Igu P3 Ponto 3   655550 7169000 Rio Iguaçu 

Guaj Ponto 4: Guajuvira 649259 7167712 Rio Iguaçu (ponte) 
Gal L Ponto 5: General Lúcio 644050 7167550 Rio Iguaçu (areal margem esquerda) 

Bal N Ponto 6: Balsa Nova  637458 7167792 Rio Iguaçu 
P Ama Ponto 7: Porto Amazonas 611931 7174136 Rio Iguaçu (ponte) 

SMS Ponto 8: São Mateus do Sul 561614 7137827 Rio Iguaçu (ponte) 
U Vit Ponto 9: União da Vitória 495168 7097603 Captação d’água SANEPAR 

Nota: A posição geográfica foi adquirida por GPS em coordenadas UTM (datum horizontal SAD-69) 

 
Tabela C.2 - Localização e elevação (m) das estaçõe s de amostragem de água 
subterrânea e solo no Ponto Zero para avaliação de níveis de hidrocarbonetos e 
identificação de fontes através de razões diagnósti cas de concentrações. 

Estação Leste Norte Elevação (m) 
PM-00 664990 7169980 898 
PM-02 664949 7170031 896 
PM-04 664901 7170032 895 
PM-07 664868 7170003 894 
PM-09 664850 7169980 890 
PM-C 664943 7169924 891 
PM-20 665033 7169786 883 

PM-26/27 665053 7169674 880 
PM-28 665063 7169643 880 
PM-29 665073 7169538 878 
PM-33 665093 7169436 878 
PM-34 665064 7169497 878 
PM-37 665189 7169298 876 

PM-SPZ17 665142 7169352 876 
BH-01 665685 7168946 871 
BH-02 665768 7168921 871 
BH-03 665861 7168884 871 
BH-04 665917 7168867 870 
BH-05 665976 7168845 870 
BH-07 665833 7169082 872 
BH-08 665926 7169050 871 
BH-09 666015 7169010 871 

Nota: A posição geográfica foi adquirida por GPS em coordenadas UTM (datum horizontal SAD-69) 
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Coordenadas das estações de amostragem para identif icação de fontes através de 
razões diagnósticas calculadas a partir de áreas e alturas de picos cromatográficos e 
análise quimiométrica 

 
Tabela C.3 - Localização das estações de amostragem  de água subterrânea e solo no 
Ponto Zero para identificação de fontes através de razões diagnósticas calculadas a 
partir de áreas e alturas de picos cromatográficos e análise quimiométrica. 

Estação Leste Norte 
PM 02 664937 7170034 
PM 04 664899 7170025 
PM 07 664868 7170000 
PM 09 664843 7169987 
PM C 664942 7169925 

SPZ 01 664953 7170053 
SPZ 02 664923 7170037 
SPZ 03 664875 7170035 
SPZ 04 664866 7170011 
SPZ 05 664842 7170009 
SPZ 06 664832 7169986 
SPZ 07 664844 7169950 
SPZ 08 664910 7169941 
SPZ 10 664938 7169856 
NNE 01 664914 7169869 
NNE 02 664924 7169869 
NNE 05 664924 7169861 
NNE 08 664937 7169848 
RN 05-2 665077 7169567 
BH 01 665685 7168946 
BH 02 665768 7168921 
BH 03 665861 7168884 
BH 04 665917 7168867 
BH 05 665976 7168845 

Guaj 01 649402 7167206 
Guaj 02 649387 7167163 
Guaj 03 649430 7167164 
Guaj 04 649425 7167137 
Guaj 05 649437 7167112 
Guaj 06 649499 7167065 
Guaj 07 649522 7167101 
Guaj 08 649572 7167066 
Guaj 09 649607 7167047 
Guaj 10 649571 7167021 
Gal L 01 643734 7167295 
Gal L 02 643912 7167387 
Gal L 03 643962 7167344 
Gal L 04 643978 7167333 
Gal L 05 644180 7167384 
Gal L 06 644138 7167393 
Gal L 07 644233 7167488 
BN 01 637387 7167521 
BN 02 637443 7167533 
BN 03 637499 7167428 
BN 04 637496 7167369 
BN 05 637652 7167390 
BN 06 637633 7167365 
BN 07 637617 7167344 

Nota: A posição geográfica foi adquirida por GPS em coordenadas UTM (datum horizontal SAD-69) 
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APÊNDICE D 
 
Resultados de THP para água subterrânea (incluindo estações que foram 
descontinuadas) 
 

Esse apêndice apresenta os dados de THP (total de hidrocarbonetos de petróleo) 
em amostras de água subterrânea da região do Ponto Zero, incluindo todas as campanhas 
realizadas desde o acidente (2000), mesmo em estações onde a amostragem foi 
descontinuada. Apenas os dados do Banhado 4, a partir de 2003, cujas estações fazem 
parte da série “BH” (poços multinível) não foram incluídos. Os dados da série “BH” são 
discutidos no Capítulo 5: Resultados e Discussão da Avaliação Geoquímica. 

 
A descrição completa da amostragem e métodos analíticos está apresentada no 

Capítulo 4: Materiais e Métodos. As coordenadas geográficas das estações estão descritas 
na Tabela D.1 e ilustradas nas Figuras D.1 e D.2. A distribuição das estações por setor está 
expressa na Tabela D.2. 

 
As Tabelas D.3 a D.5 apresentam os resultados de concentração de THP nas 

águas subterrâneas de todas as estações na região do Ponto Zero relativos a todas as 
campanhas realizadas desde o acidente (2000). Em geral, não houve amostragem nas 
estações com a presença de óleo em fase livre (assinaladas com “FL”).  

 
Observa-se nas Tabelas D.3 a D.5 que a única estação que apresentou óleo em 

fase livre após janeiro de 2007 foi a estação PM-09, que está localizada no ponto mais baixo 
da topografia do Banhado 1 e que historicamente apresentava as maiores espessuras de 
óleo em fase livre. 

 
Os gráficos de THP para cada campanha encontram-se na Figura D.3, cujo máximo 

foi fixado no valor orientador para intervenção (600 µg/L) estabelecido pelo Ministério da 
Infraestrutura e do Meio Ambiente da Holanda (NETHERLANDS, 2012). Os gráficos devem 
ser analisados com cautela, em função da ausência de resultados gerada pela não 
realização da amostragem em diversas estações e campanhas. De uma maneira geral, 
mostram o decaimento das concentrações de THP ao longo do tempo. O decréscimo das 
medianas nas Tabelas D.4 e D.5 corrobora a tendência de diminuição da contaminação, 
especialmente nos Banhados 2, 3 e 4. 
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Tabela D.1 -  Coordenadas das estações de coleta de água subterrâ nea no Ponto Zero.  

Ponto Leste Norte  Ponto Leste Norte 

PM00 664989,84 7169980,03  PM44 665934,46 7169112,6 

PM01 664939,2 7170009,96  PM45 665998,12 7169093,53 

PM02 664940,26 7170031  PM46 666016,72 7169096,99 

PM03 664939,18 7170041,69  PM47 665998,28 7169121,23 

PM04 664901,32 7170031,8  PM48 665980,88 7169085,87 

PM05 664900,47 7170026,64  PM49 666012,11 7169034,57 

PM06 664869,96 7170018,57  PM50 666034,4 7169076,57 

PM07 664867,98 7170003,34  PM51 666042,91 7169053,77 

PM08 664849,13 7170012,06  PM52 666049,51 7169009,71 

PM09 664850,06 7169980,05  PM53 666026,54 7169007,39 

PM10 664834,55 7169974,82  PM54 666087,68 7168944,79 

PM11 664822,06 7169969,86  PM55 666111,38 7168889,51 

PM12 664841,4 7169950,34  PM56 666131,02 7168866,63 

PM13 664828,73 7169948,27  PM57 665991,33 7168992,92 

PM14 664855,29 7169953,51  PM58 665987,05 7169007,2 

PM15 664887,21 7169908,77  PM59 665960,5 7168977,35 

PM16 664895 7169885,25  PM60 665916,54 7169004,9 

PM17 664953,35 7169849,16  PM61 665912,04 7168787,29 

PM18 664964,51 7169853,6  PM62 665916,54 7168768,82 

PM19 664931,97 7169837,7  PM63 666001,96 7168745,57 

PM20 665033,53 7169789,42  PM64 666053,24 7168724,84 

PM21 665023,4 7169776,34  PM65 666142,97 7168803,92 

PM22 665047,88 7169799,09  PM66 665996,57 7168836,24 

PM23 665091,11 7169768,48  PM67 665735,52 7168910,62 

PM24 665092,23 7169779,23  PM68 665700,4 7168783,06 

PM25 665022,95 7169669,93  PM69 665696,6 7168942,19 

PM26 665043,47 7169683,64  PM70 665885,94 7168972,71 

PM27 665064,38 7169678,4  PM71 665948,46 7168870,6 

PM28 665085,96 7169664,99  PM72 665612,26 7168835,7 

PM29 665074,29 7169538,63  PM73 665614,43 7168884,75 

PM30 665077,33 7169536,03  PM74 665594,83 7169018,92 

PM31 665059,55 7169551,26  PM75 665673,81 7169000,38 

PM32 665037,04 7169523,02  PM76 665767,55 7169024,34 

PM33 665094,23 7169430,42  PM77 665866,07 7168936,8 

PM34 665067,29 7169504,03  PM78 665827,15 7168868,83 

PM35 665156,46 7169317,58  PM79 665560,15 7169070,77 

PM36 665158,67 7169291,35  PM80 665572,38 7169122,61 

PM37 665186,83 7169265,88  PMA 664925,75 7169972,47 

PM38 665173,74 7169333,52  PMB 664938,28 7169972,9 

PM39 665549,68 7169153,63  PMC 664943,32 7169924,04 

PM40 665633,41 7169141,64  PMD 664938,77 7169883,55 

PM41 665734,7 7169081,26  PME 665111,02 7169982,55 

PM42 665823,39 7169075,76  PMF 665085,7 7169992,24 

PM43 665906,22 7169102,8  PMG 665074,23 7170008,91 

Nota: A posição geográfica foi adquirida em coordenadas UTM (datum horizontal SAD-69).



 306 

 

Tabela D.2 - Posicionamento das estações de coleta de água subterrânea no Ponto 
Zero. 

Scraper e Banhado 1  Banhados 2 e 3 Banhado 4 

PM 00 PM 15 PM 39 
PM 01 PM 16 PM 40 
PM 02 PM 17 PM 41 
PM 03 PM 18 PM 42 
PM 04 PM 19 PM 43 
PM 05 PM 20 PM 44 
PM 06 PM 21 PM 45 
PM 07 PM 22 PM 46 
PM 08 PM 23 PM 47 
PM 09 PM 24 PM 48 
PM 10 PM 25 PM 49 
PM 11 PM 26 PM 50 
PM 12 PM 27 PM 51 
PM 13 PM 28 PM 52 
PM 14 PM 29 PM 53 
PM A PM 30 PM 54 
PM B PM 31 PM 55 
PM C PM 32 PM 56 
PM D PM 33 PM 57 
PM E PM 34 PM 58 
PM F PM 35 PM 59 
PM G PM 36 PM 60 

 PM 37 PM 61 
 PM 38 PM 62 
 PM-SPZ-17 PM 63 
  PM 64 
  PM 65 
  PM 66 
  PM 67 
  PM 68 
  PM 69 
  PM 70 
  PM 71 
  PM 72 
  PM 73 
  PM 74 
  PM 75 
  PM 76 
  PM 77 
  PM 78 
  PM 79 
  PM 80 
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N 

PM03 PM02 
PM01 

PM00 PMA 
PMB 

PM04 
PM05 PM06 PM08 PM07 PM09 PM10 PM11 

PM13 PM12 PM14 
PM15 PMC 

PM16 PMD 
PM18 PM17 PM19 

PM22 PM20 PM21 PM24 
PM23 

PM26 PM27 PM28 

PM31 PM29 PM30 
PM34 PM32 

PM33 

PM38 PM35 
PM36 

PM37 

200m 150 100 50 0 
Figura D.1 -  Posicionamento das estações no Ponto Zero: Scraper e Banhados 1, 2 e 3. 
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Figura D.2 - Posicionamento das estações no Ponto Zero: Banhado 4. 
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Tabela D.3 - Resultados de concentração de THP em á gua subterrânea e respectivas medianas por campanha  no Banhado 1.  

* Análise por gravimetria; NA:  não amostrado; FL: presença de óleo em fase livre; n:  número de dados usados na determinação da mediana. 
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Tabela D.4 - Resultados de concentração de THP em água subterrâ nea e respectivas medianas por campanha nos 
Banhados 2 e 3.  

* Análise por gravimetria; NA:  não amostrado; FL: presença de óleo em fase livre; n:  número de dados usados na determinação da mediana. 
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 Tabela D.5 - Resultados de concentração de THP em água subterrân ea e respectivas medianas por campanha  no 
Banhado 4.  
 

* Análise por gravimetria; NA:  não amostrado; FL: presença de óleo em fase livre; n:  número de dados usados na determinação da mediana. 
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Figura D.3 - Concentração de THP (µg/L) em água subterrânea nas estações do Ponto Zero. O máximo do gráfico foi fixado em 600 
µg/L (valor orientador para intervenção estabelecido pelo Ministério da Infraestrutura e do Meio Ambiente da Holanda (NETHERLANDS, 
2012)). 
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 Figura D.3  - Concentração de THP (µg/L) em água subterrânea nas estações do Ponto Zero. O máximo do gráfico foi fixado em 600 µg/L 

(valor orientador para intervenção estabelecido pelo Ministério da Infraestrutura e do Meio Ambiente da Holanda (NETHERLANDS, 
2012)). A ausência de valores significa resultado inferior ao limite de detecção (continuação ). 
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APÊNDICE E 
 
Áreas geradoras de fluxos materiais de contribuição  relativas às estações de coleta 
de água superficial nos Rios Barigüi e Iguaçu 
 
 
Rio Barigüi 
 

M Bar Bar P1 

  
Bar P2  
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Rio Iguaçu 
 

M Igu Igu P3 

  
Guaj  Gal L 

  
Bal N P Ama 

  
SMS U Vit  
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APÊNDICE F 
 
Resultados analíticos completos – Águas superficiai s 
 
 
Tabela F.1 -  Resultados médios de THP (µg/L) em água superficial  nos Rios Barigüi e 
Iguaçu.  

 
n=número de resultados utilizados no cálculo da média. 
 
Tabela F.2 -  Resultados médios de HPA (µg/L) em água superficial  nos Rios Barigüi e 
Iguaçu (julho/2000). 

 
n=número de resultados utilizados no cálculo da média; ND=não detectado. 
 
  

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador Campanha
TPH (µg/L) jul-00 4961 - - 3052 - 1993 - 553 594 271 645

n=3 n=3 n=1 n=1 n=28 n=28 n=2
TPH (µg/L) ago-00 1693 683 737 721 421 545 373 458 285 204 196

n=4 n=3 n=1 n=4 n=1 n=2 n=1 n=4 n=4 n=2 n=2
TPH (µg/L) out-00 2430 742 - 3212 - 180 - 530 111 - 170

n=3 n=1 n=1 n=1 n=2 n=1 n=1
TPH (µg/L) jul-01 631 1349 - 744 348 336 339 302 244 225 227

n=2 n=1 n=2 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1
TPH (µg/L) jan-07 <30 <30 <30 <100 <30 <100 <100 <100 - - <100

n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1
TPH (µg/L) jul-07 <30 <30 <100 <100 <100 <100 <100 <100 - - <30

n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1
TPH (µg/L) jan-08 <30 300 <30 <100 <30 <30 <100 <100 - - -

n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1

IguaçuBarigüi

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador ( µg/L) Campanha n=1 n=1 n=2 n=2 n=2

Naftaleno jul-00 1,489 - - - - 1,745 - - 2,238 0,863 1,802
2-MetilNaftaleno jul-00 0,652 - - - - 2,774 - - 1,976 0,405 1,183
1-MetilNaftaleno jul-00 0,357 - - - - 1,228 - - 0,852 0,241 0,793
C2-Naftalenos jul-00 0,610 - - - - 1,918 - - 0,386 0,345 0,539
C3-Naftalenos jul-00 0,881 - - - - 1,044 - - 0,227 0,190 0,222
C4-Naftalenos jul-00 1,127 - - - - 0,433 - - 0,126 0,064 0,031
Acenaftileno jul-00 ND - - - - 0,021 - - ND ND ND
Acenafteno jul-00 ND - - - - ND - - ND ND ND
Fluoreno jul-00 0,049 - - - - 0,190 - - ND ND ND
C1-Fluorenos jul-00 0,095 - - - - 0,162 - - ND ND ND
C2-Fluorenos jul-00 0,259 - - - - 0,180 - - 0,079 0,018 ND
C3-Fluorenos jul-00 0,229 - - - - 0,204 - - 0,237 0,027 0,015
Fenantreno jul-00 0,218 - - - - 0,373 - - 0,070 0,042 0,032
C1-Fenantrenos jul-00 0,902 - - - - 0,941 - - 0,439 0,075 0,066
C2-Fenantrenos jul-00 1,138 - - - - 0,600 - - 0,615 0,048 0,040
C3-Fenantrenos jul-00 0,987 - - - - 0,333 - - 0,643 0,032 0,072
C4-Fenantrenos jul-00 0,347 - - - - 0,110 - - 0,142 ND 0,072
Antraceno jul-00 ND - - - - ND - - ND ND ND
Fluoranteno jul-00 0,163 - - - - 0,024 - - 0,014 ND ND
Pireno jul-00 0,263 - - - - 0,028 - - 0,018 ND ND
C1-Pirenos jul-00 0,097 - - - - 0,050 - - 0,049 ND ND
C2-Pirenos jul-00 0,239 - - - - 0,076 - - 0,078 ND ND
Benzo(a)antraceno jul-00 0,048 - - - - ND - - ND ND ND
Criseno jul-00 0,067 - - - - ND - - ND ND ND
C1-Crisenos jul-00 0,193 - - - - 0,057 - - 0,040 ND 0,047
C2-Crisenos jul-00 0,236 - - - - 0,066 - - 0,051 ND 0,057
Benzo(b)fluoranteno jul-00 0,072 - - - - ND - - ND ND ND
Benzo(k)fluoranteno jul-00 ND - - - - ND - - ND ND ND
Benzo(a)pireno jul-00 0,072 - - - - ND - - ND ND ND
Indeno(123-cd)pireno jul-00 ND - - - - ND - - ND ND ND
Dibenzo(a,h)antraceno jul-00 ND - - - - ND - - ND ND ND
Benzo(ghi)perileno jul-00 0,110 - - - - ND - - ND ND ND
16-HPA (µg/L) jul-00 2,550 - - - - 2,380 - - 2,340 0,905 1,834
32-HPA (µg/L) jul-00 10,899 - - - - 12,556 - - 8,278 2,351 4,970

Barigui Iguaçu
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Tabela F.3 -  Resultados médios de HPA (µg/L) em água superficial  nos Rios Barigüi e 
Iguaçu (agosto/2000).  

 
n=número de resultados utilizados no cálculo da média; ND=não detectado. 
 
Tabela F.4 -  Resultados de HPA (µg/L) em água superficial nos Ri os Barigüi e Iguaçu 
(janeiro/2007). 

 

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador ( µg/L) Campanha n=2 n=2 n=1 n=2 n=1

Naftaleno ago-00 0,067 - - 0,105 - - - 0,105 0,150 - 0,195
2-MetilNaftaleno ago-00 0,058 - - 0,128 - - - 0,051 0,027 - 0,032
1-MetilNaftaleno ago-00 0,040 - - 0,075 - - - 0,033 0,010 - 0,014
C2-Naftalenos ago-00 0,141 - - 0,245 - - - 0,086 0,010 - 0,016
C3-Naftalenos ago-00 0,184 - - 0,272 - - - 0,144 0,015 - 0,014
C4-Naftalenos ago-00 0,141 - - 0,143 - - - 0,124 0,027 - 0,008
Acenaftileno ago-00 ND - - 0,001 - - - ND ND - ND
Acenafteno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
Fluoreno ago-00 0,013 - - 0,016 - - - 0,012 ND - ND
C1-Fluorenos ago-00 0,019 - - 0,023 - - - 0,028 0,001 - ND
C2-Fluorenos ago-00 0,031 - - 0,035 - - - 0,059 0,010 - ND
C3-Fluorenos ago-00 0,013 - - 0,040 - - - 0,061 0,037 - 0,003
Fenantreno ago-00 0,041 - - 0,055 - - - 0,040 0,005 - 0,006
C1-Fenantrenos ago-00 0,104 - - 0,147 - - - 0,173 0,015 - 0,010
C2-Fenantrenos ago-00 0,064 - - 0,100 - - - 0,146 0,025 - 0,007
C3-Fenantrenos ago-00 0,032 - - 0,067 - - - 0,093 0,042 - 0,005
C4-Fenantrenos ago-00 0,007 - - 0,011 - - - 0,018 0,010 - ND
Antraceno ago-00 0,001 - - ND - - - ND ND - ND
Fluoranteno ago-00 0,004 - - 0,004 - - - 0,006 0,003 - ND
Pireno ago-00 0,002 - - 0,005 - - - 0,007 0,005 - ND
C1-Pirenos ago-00 0,003 - - 0,006 - - - 0,013 0,005 - ND
C2-Pirenos ago-00 0,004 - - 0,008 - - - 0,020 0,007 - ND
Benzo(a)antraceno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
Criseno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
C1-Crisenos ago-00 ND - - 0,002 - - - 0,012 0,002 - ND
C2-Crisenos ago-00 ND - - 0,002 - - - 0,013 0,002 - ND
Benzo(b)fluoranteno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
Benzo(k)fluoranteno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
Benzo(a)pireno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
Indeno(123-cd)pireno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
Dibenzo(a,h)antraceno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
Benzo(ghi)perileno ago-00 ND - - ND - - - ND ND - ND
16-HPA (µg/L) ago-00 0,128 - - 0,187 - - - 0,170 0,163 - 0,201
32-HPA (µg/L) ago-00 0,971 - - 1,491 - - - 1,242 0,406 - 0,310

Barigui Iguaçu

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador ( µg/L) Campanha n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1

Naftaleno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
2-MetilNaftaleno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
1-MetilNaftaleno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C2-Naftalenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C3-Naftalenos jan-07 0,015 <0,015 <0,015 0,056 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C4-Naftalenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 0,022 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Acenaftileno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Acenafteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Fluoreno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C1-Fluorenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C2-Fluorenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C3-Fluorenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Dibenzotiofeno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Fenantreno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C1-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C2-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C3-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C4-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Antraceno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Fluoranteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Pireno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C1-Pirenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C2-Pirenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Benzo(a)antraceno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Criseno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C1-Crisenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
C2-Crisenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Benzo(a)pireno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Perileno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
Benzo(ghi)perileno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
16-HPA (µg/L) jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015
37-HPA (µg/L) jan-07 0,015 <0,015 <0,015 0,078 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - - <0,015

Barigui Iguaçu
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Tabela F.5 -  Resultados de HPA (µg/L) em água superficial nos Ri os Barigüi e Iguaçu 
(julho/2007). 

 
Tabela F.6 -  Resultados de HPA (µg/L) em água superficial nos Ri os Barigüi e Iguaçu 
(janeiro/2008). 

 

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador ( µg/L) Campanha n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1

Naftaleno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,068 <0,030 - - <0,030
2-MetilNaftaleno jul-07 0,038 <0,030 0,068 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,069 - - <0,030
1-MetilNaftaleno jul-07 0,042 0,049 0,071 0,035 0,033 <0,030 0,036 0,034 - - <0,030
C2-Naftalenos jul-07 0,050 0,047 0,086 0,056 0,036 <0,030 0,066 <0,030 - - <0,030
C3-Naftalenos jul-07 0,048 0,057 0,056 0,090 <0,030 <0,030 0,048 <0,030 - - <0,030
C4-Naftalenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,045 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Acenaftileno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Acenafteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Fluoreno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C1-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C2-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C3-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,043 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Dibenzotiofeno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Fenantreno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C1-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C2-Fenantrenos jul-07 <0,030 0,033 0,044 0,098 0,035 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C3-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 0,059 0,072 0,031 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C4-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Fluoranteno jul-07 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C1-Pirenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C2-Pirenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Benzo(a)antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Criseno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C1-Crisenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
C2-Crisenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Benzo(a)pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Perileno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
Benzo(ghi)perileno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - <0,030
16-HPA (µg/L) jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,068 <0,030 - - <0,030
37-HPA (µg/L) jul-07 0,178 0,186 0,384 0,439 0,135 <0,030 0,218 0,103 - - <0,030

Barigui Iguaçu

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador ( µg/L) Campanha n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1

Naftaleno jan-08 0,032 <0,030 <0,030 <0,030 0,051 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
2-MetilNaftaleno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,060 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
1-MetilNaftaleno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C2-Naftalenos jan-08 <0,030 0,031 <0,030 <0,030 0,031 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C3-Naftalenos jan-08 <0,030 0,047 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C4-Naftalenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Acenaftileno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Acenafteno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Fluoreno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C1-Fluorenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C2-Fluorenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C3-Fluorenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Dibenzotiofeno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C1-Dibenzotiofenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C2-Dibenzotiofenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C3-Dibenzotiofenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Fenantreno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C1-Fenantrenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C2-Fenantrenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C3-Fenantrenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C4-Fenantrenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Antraceno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Fluoranteno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Pireno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C1-Pirenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C2-Pirenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Benzo(a)antraceno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Criseno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C1-Crisenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
C2-Crisenos jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Benzo(b)fluoranteno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Benzo(k)fluoranteno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Benzo(a)pireno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Perileno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Indeno(123-cd)pireno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Dibenzo(a,h)antraceno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
Benzo(ghi)perileno jan-08 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
16-HPA (µg/L) jan-08 0,032 <0,030 <0,030 <0,030 0,051 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
37-HPA (µg/L) jan-08 0,032 0,078 <0,030 <0,030 0,142 <0,030 <0,030 <0,030 - - -
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Tabela F.7 -  Resultados individuais de THP (µg/L) em água superf icial nos Rios 
Barigüi e Iguaçu.  
 

 
  

Estação M Bar M Bar M Bar M Bar M Bar M Bar M Bar M Bar M Ba r M Bar M Bar M Bar
Data 20/7/00 23/7/00 28/7/00 1/8/00 7/8/00 15/8/00 24/8/00 4/10/00 4/10/00 9/10/00 jul-01 jul-01

THP (µg/L) 8123 5540 1219 650 3877 1576 667 2054 1486 3749 531 731

Estação Bar P1 Bar P1 Bar P1 Bar P1 Bar P1 Bar P2
Data 24/8/00 24/8/00 24/8/00 6/10/00 jul-01 24/8/00

THP (µg/L) 808 519 721 742 1349 737

Estação M Igu M Igu M Igu M Igu M Igu M Igu M Igu M Igu M Ig u M Igu Igu P3 Igu P3
Data 20/7/00 23/7/00 28/7/00 1/8/00 7/8/00 15/8/00 22/8/00 5/10/00 jul-01 jul-01 22/8/00 jul-01

THP (µg/L) 6615 1035 1507 585 638 1180 481 3212 788 700 421 348

Estação Guaj Guaj Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L
Data 20/7/00 7/8/00 22/8/00 11/10/00 jul-01 30/8/00 jul-01

THP (µg/L) 1993 554 535 180 336 373 339

Estação Bal N Bal N Bal N Bal N Bal N Bal N Bal N Bal N
Data 25/7/00 7/8/00 15/8/00 25/8/00 25/8/00 5/10/00 5/10/00 jul-01

THP (µg/L) 553 526 276 516 513 521 538 302

Estação P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am
Data 19/7/00 19/7/00 23/7/00 23/7/00 23/7/00 23/7/00 24/7/00 24/7/00 24/7/00 25/7/00 25/7/00 25/7/00

THP (µg/L) 1249 679 259 357 385 438 383 365 342 565 432 404

Estação P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am
Data 25/7/00 25/7/00 25/7/00 26/7/00 26/7/00 26/7/00 26/7/00 26/7/00 27/7/00 27/7/00 27/7/00 27/7/00

THP (µg/L) 512 277 252 354 4604 292 287 636 1066 290 356 337

Estação P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am P Am
Data 28/7/00 28/7/00 28/7/00 28/7/00 1/8/00 7/8/00 16/8/00 25/8/00 12/10/00 jul-01

THP (µg/L) 320 578 214 399 123 542 112 362 111 244

Estação SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
Data 18/7/00 19/7/00 23/7/00 23/7/00 23/7/00 23/7/00 23/7/00 23/7/00 24/7/00 24/7/00 24/7/00 24/7/00

THP (µg/L) 177 453 196 194 195 129 113 132 270 225 158 88

Estação SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
Data 25/7/00 25/7/00 25/7/00 25/7/00 26/7/00 26/7/00 26/7/00 26/7/00 27/7/00 27/7/00 27/7/00 27/7/00

THP (µg/L) 221 485 365 248 365 181 427 303 157 156 160 599

Estação SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
Data 28/7/00 28/7/00 28/7/00 28/7/00 16/8/00 25/8/00 jul-01

THP (µg/L) 299 434 393 478 104 303 225

Estação U Vit U Vit U Vit U Vit U Vit U Vit
Data 18/7/00 19/7/00 16/8/00 25/8/00 14/10/00 jul-01

THP (µg/L) 363 926 152 239 170 227

Iguaçu

Iguaçu

Iguaçu

Iguaçu

Iguaçu

Iguaçu

Iguaçu

Iguaçu

Iguaçu

Barigüi

Barigüi

Iguaçu
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Tabela F.8 -  Resultados individuais de HPA (µg/L) em água superf icial nos Rios 
Barigüi e Iguaçu (julho/2000).  

 
ND=não detectado. 
 
Tabela F.9 -  Resultados individuais de HPA (µg/L) em água superf icial nos Rios 
Barigüi e Iguaçu (agosto/2000).  

 
ND=não detectado. 
 
  

Barigui
Estação M Bar Guaj P Ama P Ama SMS SMS U Vit U Vit

Data 20/7/00 20/7/00 19/7/00 19/7/00 18/7/00 19/7/00 18/7/00 19/7/00
Indicador ( µg/L) Campanha

Naftaleno jul-00 1,489 1,7445 2,0965 2,3793 0,661 1,0658 0,9851 2,618
2-MetilNaftaleno jul-00 0,6516 2,7739 1,908 2,043 0,2099 0,5992 0,6875 1,6781
1-MetilNaftaleno jul-00 0,3573 1,2276 0,7318 0,9723 0,1071 0,3756 0,494 1,0916
C2-Naftalenos jul-00 0,6099 1,9178 0,1786 0,5925 0,1221 0,5684 0,6105 0,4666
C3-Naftalenos jul-00 0,8808 1,0443 0,1252 0,329 0,043 0,3366 0,3303 0,1134
C4-Naftalenos jul-00 1,127 0,4329 0,0776 0,1742 ND 0,1278 0,061 ND
Acenaftileno jul-00 ND 0,0206 ND ND ND ND ND ND
Acenafteno jul-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Fluoreno jul-00 0,0486 0,1901 ND ND ND ND ND ND
C1-Fluorenos jul-00 0,0952 0,1622 ND ND ND ND ND ND
C2-Fluorenos jul-00 0,2593 0,1801 0,0497 0,1074 ND 0,0369 ND ND
C3-Fluorenos jul-00 0,2286 0,2038 0,1365 0,3367 ND 0,0545 ND 0,0304
Fenantreno jul-00 0,2184 0,3729 0,0445 0,0949 0,0377 0,0457 0,0348 0,0292
C1-Fenantrenos jul-00 0,9021 0,9408 0,1432 0,7338 0,0642 0,0867 0,0666 0,0663
C2-Fenantrenos jul-00 1,1376 0,6004 0,2057 1,0243 0,0377 0,058 0,039 0,0418
C3-Fenantrenos jul-00 0,9867 0,333 0,1987 1,0882 0,0295 0,0348 ND 0,1437
C4-Fenantrenos jul-00 0,3469 0,1104 0,046 0,2372 ND ND ND 0,1443
Antraceno jul-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Fluoranteno jul-00 0,1629 0,0238 ND 0,0289 ND ND ND ND
Pireno jul-00 0,2632 0,0282 ND 0,0356 ND ND ND ND
C1-Pirenos jul-00 0,0973 0,0499 ND 0,097 ND ND ND ND
C2-Pirenos jul-00 0,2387 0,0755 ND 0,1568 ND ND ND ND
Benzo(a)antraceno jul-00 0,0479 ND ND ND ND ND ND ND
Criseno jul-00 0,0665 ND ND ND ND ND ND ND
C1-Crisenos jul-00 0,1932 0,0573 ND 0,0807 ND ND ND 0,0936
C2-Crisenos jul-00 0,2362 0,0659 ND 0,1024 ND ND ND 0,1145
Benzo(b)fluoranteno jul-00 0,0715 ND ND ND ND ND ND ND
Benzo(k)fluoranteno jul-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Benzo(a)pireno jul-00 0,0724 ND ND ND ND ND ND ND
Indeno(123-cd)pireno jul-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Dibenzo(a,h)antraceno jul-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Benzo(ghi)perileno jul-00 0,1096 ND ND ND ND ND ND ND
16-HPA (µg/L) jul-00 2,5501 2,3801 2,14091 2,53871 0,6988 1,1116 1,0198 2,6473
32-HPA (µg/L) jul-00 10,8986 12,5561 5,94191 10,61435 1,3122 3,3901 3,3087 6,6316

Iguaçu

Estação M Bar M Bar M Igu M Igu Bal N P Ama P Ama U Vit
Indicador ( µg/L) Campanha 1/8/00 15/8/00 1/8/00 15/8/00 15/8/00 1/8/00 16/8/00 16/8/00

Naftaleno ago-00 0,0621 0,0719 0,0991 0,1109 0,1046 0,0932 0,2077 0,1951
2-MetilNaftaleno ago-00 0,0666 0,0493 0,181 0,0741 0,0508 0,0172 0,036 0,0324
1-MetilNaftaleno ago-00 0,0427 0,0376 0,1066 0,0438 0,0334 0,007 0,013 0,0136
C2-Naftalenos ago-00 0,1843 0,0979 0,3914 0,0991 0,0857 0,0096 0,0108 0,0159
C3-Naftalenos ago-00 0,2024 0,1649 0,4205 0,124 0,1435 0,0158 0,0144 0,0142
C4-Naftalenos ago-00 0,1169 0,1658 0,1968 0,0896 0,1243 0,0374 0,0157 0,0076
Acenaftileno ago-00 ND ND 0,0022 ND ND ND ND ND
Acenafteno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Fluoreno ago-00 0,0152 0,0112 0,0256 0,007 0,0123 ND ND ND
C1-Fluorenos ago-00 0,0203 0,0181 0,0347 0,0109 0,0281 0,0017 ND ND
C2-Fluorenos ago-00 0,03 0,0324 0,0454 0,0237 0,0586 0,0104 0,01 ND
C3-Fluorenos ago-00 0,0137 0,0123 0,0523 0,0284 0,0606 0,042 0,0319 0,0033
Fenantreno ago-00 0,0422 0,04 0,0793 0,0308 0,0399 0,0031 0,0071 0,0063
C1-Fenantrenos ago-00 0,1032 0,1054 0,2001 0,0941 0,1733 0,0101 0,0193 0,01
C2-Fenantrenos ago-00 0,0652 0,0623 0,1288 0,0707 0,1455 0,0196 0,0307 0,0068
C3-Fenantrenos ago-00 0,0328 0,0319 0,0878 0,046 0,093 0,0374 0,046 0,0048
C4-Fenantrenos ago-00 0,0087 0,0059 0,0137 0,0086 0,018 0,0093 0,0111 ND
Antraceno ago-00 0,002 ND ND ND ND ND ND ND
Fluoranteno ago-00 0,0036 0,0039 0,0041 0,0044 0,0063 0,0016 0,0037 ND
Pireno ago-00 0,0042 ND 0,0048 0,0056 0,0069 0,0038 0,0053 ND
C1-Pirenos ago-00 0,0029 0,0038 0,0068 0,0047 0,013 0,0043 0,005 ND
C2-Pirenos ago-00 0,0037 0,0039 0,0096 0,0057 0,0199 0,0058 0,0073 ND
Benzo(a)antraceno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Criseno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
C1-Crisenos ago-00 ND ND 0,0049 ND 0,0118 0,0042 ND ND
C2-Crisenos ago-00 ND ND 0,0046 ND 0,0129 0,0041 ND ND
Benzo(b)fluoranteno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Benzo(k)fluoranteno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Benzo(a)pireno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Indeno(123-cd)pireno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Dibenzo(a,h)antraceno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
Benzo(ghi)perileno ago-00 ND ND ND ND ND ND ND ND
16-HPA (µg/L) ago-00 0,1294 0,1271 0,2151 0,1587 0,17 0,1018 0,2239 0,2014
32-HPA (µg/L) ago-00 1,0229 0,9183 2,1 0,8821 1,2423 0,3377 0,4749 0,3099
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Resultados analíticos completos – Sedimentos (peso seco) 
 
 
Tabela F.10 -  Resultados médios de THP (mg/kg) em sedimento nos R ios Barigüi e 
Iguaçu. 

 
 
Tabela F.11 -  Resultados médios de HPA (µg/kg) em sedimento nos R ios Barigüi e 
Iguaçu (agosto/2000). 

 
  

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador Campanha

TPH (mg/kg) ago-00 813 732 110 110 440 2492 3634 541 28 151 16
n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=2 n=1 n=1 n=1

TPH (mg/kg) jul-01 637 3769 2180 4448 854 4930 3835 614 228 1673 397
Extrato total n=2 n=2 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1 n=1 n=1 n=1
TPH (mg/kg) jul-01 245 1063 611 986 94 1725 494 144 28 592 49

Fração saturada n=2 n=2 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1 n=1 n=1 n=1
TPH (mg/kg) jan-07 74 9 35 202 123 214 359 324 - - 9

n=2 n=1 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1 n=1
TPH (mg/kg) jul-07 40 78 20 107 280 236 157 99 - - 44

n=2 n=2 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1 n=1
TPH (mg/kg) jan-08 98 188 72 179 171 238 19 27 - - -

n=2 n=2 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1

Barigüi Iguaçu

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador ( µg/kg) Campanha n=1 n=3 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=2 n=1 n=1 n=1

Naftaleno ago-00 27,8 17,4 19,4 21,2 9,7 68,2 15,1 14,7 8,9 30,1 26,9
2-MetilNaftaleno ago-00 11,6 4,9 3,2 2,5 3,8 27,3 22,7 3,6 1,6 3,6 3,4
1-MetilNaftaleno ago-00 6,9 2,3 1,2 nd 1,7 11,8 10,7 1,8 nd 1,4 1,2
C2-Naftalenos ago-00 14,6 8,2 4,0 1,4 8,0 51,5 46,7 8,4 nd 3,9 1,2
C3-Naftalenos ago-00 32,9 15,7 8,5 2,6 17,6 144,3 111,8 21,6 nd 8,3 1,6
C4-Naftalenos ago-00 36,7 17,1 7,9 3,1 20,3 167,3 180,1 30,5 nd 6,7 nd
Acenaftileno ago-00 5,3 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Acenafteno ago-00 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Fluoreno ago-00 7,0 1,0 nd nd nd nd 5,5 0,8 nd nd nd
C1-Fluorenos ago-00 6,0 2,9 0,9 nd 1,9 12,6 12,5 3,9 nd nd nd
C2-Fluorenos ago-00 15,7 7,2 2,4 1,3 5,3 36,2 49,3 12,0 nd 1,2 0,8
C3-Fluorenos ago-00 22,2 14,2 2,6 1,2 7,3 51,9 86,9 14,8 nd 1,4 1,3
Fenantreno ago-00 75,0 5,9 2,9 1,2 4,4 25,9 21,0 6,9 nd 1,9 0,9
C1-Fenantrenos ago-00 81,3 42,2 11,4 4,5 21,0 144,6 158,3 45,1 0,9 5,4 2,1
C2-Fenantrenos ago-00 74,6 61,3 10,4 4,1 26,4 161,6 242,2 49,4 1,0 5,8 1,9
C3-Fenantrenos ago-00 48,0 63,5 6,5 3,1 20,6 125,6 220,7 37,7 0,9 5,6 1,4
C4-Fenantrenos ago-00 20,0 21,8 3,0 1,0 9,8 69,3 127,7 17,0 nd 2,3 nd
Antraceno ago-00 2,5 1,3 nd nd 1,0 nd nd nd nd nd nd
Fluoranteno ago-00 86,5 1,9 0,9 nd 2,2 11,6 14,0 4,4 nd 2,3 nd
Pireno ago-00 76,0 3,8 nd nd 2,5 13,5 17,4 6,4 nd 2,4 nd
C1-Pirenos ago-00 21,5 14,8 1,3 nd 3,1 27,1 35,1 7,8 nd 1,9 nd
C2-Pirenos ago-00 41,0 35,3 2,3 nd 6,0 41,3 70,1 14,0 nd 3,0 nd
Benzo(a)antraceno ago-00 22,9 7,9 nd nd nd 6,0 6,8 2,5 nd 2,0 nd
Criseno ago-00 40,1 7,5 nd nd nd 8,3 10,7 3,9 nd nd nd
C1-Crisenos ago-00 27,7 25,7 nd nd 3,5 25,5 41,3 10,2 nd 3,1 nd
C2-Crisenos ago-00 34,5 34,1 nd nd 4,1 31,7 57,3 10,2 nd 2,4 nd
Benzo(b)fluoranteno ago-00 68,7 2,2 nd nd 0,8 9,4 11,4 6,4 nd 3,4 nd
Benzo(k)fluoranteno ago-00 22,9 nd nd nd nd nd 6,9 nd nd nd nd
Benzo(a)pireno ago-00 44,0 7,6 nd nd nd 3,4 4,1 nd nd 1,4 nd
Indeno(123-cd)pireno ago-00 20,8 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Dibenzo(a,h)antraceno ago-00 9,1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Benzo(ghi)perileno ago-00 23,8 nd nd nd nd nd 6,5 nd nd nd nd
16-HPA (µg/kg) ago-00 532 39 23 22 21 146 120 34 9 44 28
32-HPA (µg/kg) ago-00 1028 409 89 47 181 1276 1593 321 13 100 43
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Tabela F.12 -  Resultados médios de HPA (µg/kg) em sedimento nos R ios Barigüi e 
Iguaçu (julho/2001). 

 
Tabela F.13 -  Resultados médios de HPA (µg/kg) em sedimento nos R ios Barigüi e 
Iguaçu (janeiro/2007).  

 

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador (µg/kg) Campanha n=2 n=2 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1 n= 1 n=1 n=1

Naftaleno jul-01 235,5 381,2 210,9 351,1 273,9 420,2 331,0 428,1 126,5 206,8 176,9
2-MetilNaftaleno jul-01 40,1 73,9 43,1 65,2 25,1 69,3 32,0 36,0 11,2 49,8 11,9
1-MetilNaftaleno jul-01 7,8 27,4 34,3 18,6 4,0 15,8 10,3 5,7 nd 18,3 1,8
C2-Naftalenos jul-01 10,2 96,1 49,4 89,8 6,0 85,2 41,1 3,9 nd 129,2 1,7
C3-Naftalenos jul-01 16,2 217,5 131,1 241,5 11,3 390,5 116,8 3,7 nd 301,4 1,6
C4-Naftalenos jul-01 42,2 nd 204,6 349,4 30,3 843,3 178,8 8,5 nd 315,8 nd
Acenaftileno jul-01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Acenafteno jul-01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Fluoreno jul-01 nd nd nd 5,7 nd 6,9 nd nd nd nd nd
C1-Fluorenos jul-01 17,2 nd nd 53,3 7,3 102,7 6,1 nd nd nd 73,4
C2-Fluorenos jul-01 9,7 166,1 80,6 105,7 22,1 317,3 86,0 4,2 nd nd 19,5
C3-Fluorenos jul-01 21,0 14,3 114,4 198,0 32,7 643,6 138,0 22,3 nd nd 9,4
Dibenzotiofeno jul-01 nd nd nd 9,8 nd 19,0 7,9 nd nd 3,6 nd
C1-Dibenzotiofenos jul-01 4,8 50,2 27,2 82,8 7,6 205,6 47,3 2,3 nd 38,1 3,3
C2-Dibenzotiofenos jul-01 19,7 148,8 85,3 198,8 21,9 715,3 112,7 14,5 nd 111,2 2,7
C3-Dibenzotiofenos jul-01 nd nd nd 264,4 19,9 1072,9 138,7 30,6 nd nd nd
Fenantreno jul-01 14,6 78,6 41,3 65,8 11,3 133,2 38,2 6,9 6,4 41,0 31,0
C1-Fenantrenos jul-01 24,2 173,7 107,5 198,6 29,1 584,7 115,2 13,6 5,0 133,6 7,0
C2-Fenantrenos jul-01 46,2 339,1 213,7 401,6 62,4 1138,0 254,5 41,1 6,1 245,6 11,8
C3-Fenantrenos jul-01 55,2 330,7 256,0 460,9 75,4 1237,8 294,9 67,7 2,9 387,5 14,9
C4-Fenantrenos jul-01 68,0 250,0 182,4 313,7 62,0 1254,9 241,6 62,2 nd 341,1 nd
Antraceno jul-01 nd 5,1 nd nd nd 7,5 nd nd nd nd nd
Fluoranteno jul-01 17,4 65,5 37,3 42,8 8,1 132,3 28,3 5,4 3,1 19,1 11,9
Pireno jul-01 13,5 84,3 50,4 44,6 4,7 154,8 52,4 5,4 2,2 16,6 10,7
C1-Pirenos jul-01 9,0 64,2 25,1 44,4 9,6 242,0 57,6 6,2 27,6 nd 1,9
C2-Pirenos jul-01 36,2 110,7 nd 59,1 20,6 432,6 92,3 16,3 nd nd nd
Benzo(a)antraceno jul-01 4,8 28,4 nd 7,4 nd 46,0 10,4 1,6 nd nd nd
Criseno jul-01 4,4 19,4 nd 9,7 nd 62,2 16,5 2,2 nd 20,3 2,4
C1-Crisenos jul-01 13,6 67,2 nd 38,4 8,5 270,6 42,9 9,8 nd nd 3,4
C2-Crisenos jul-01 34,4 129,0 nd 43,2 11,0 350,0 66,2 20,4 nd 43,6 nd
Benzo(b)fluoranteno jul-01 5,7 30,3 18,8 16,2 3,1 42,0 19,1 3,2 35,5 nd 5,2
Benzo(k)fluoranteno jul-01 2,9 8,3 nd 2,3 nd 7,6 3,7 0,8 nd nd nd
Benzo(a)pireno jul-01 6,3 24,1 nd 4,3 nd 30,0 9,7 1,5 nd nd 3,2
Indeno(123-cd)pireno jul-01 nd nd nd nd nd 16,1 7,0 nd nd nd 2,4
Dibenzo(a,h)antraceno jul-01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Benzo(ghi)perileno jul-01 12,6 18,6 nd 6,9 nd 29,3 11,5 1,7 nd nd 6,2
16-HPA (µg/kg) jul-01 310 701 359 539 301 1006 478 457 174 304 250
36-HPA (µg/kg) jul-01 767 2731 1913 3775 768 10248 2401 826 227 2423 414

Barigui Iguaçu

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador (µg/kg) Campanha n=2 n=1 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1 n= 1

Naftaleno jan-07 <10 <10 <10 20 12 <10 17 <10 - - <10
2-MetilNaftaleno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 18 <10 - - <10
1-MetilNaftaleno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C2-Naftalenos jan-07 <10 <10 <10 33 16 <10 23 <10 - - <10
C3-Naftalenos jan-07 10 <10 <10 78 43 21 29 <10 - - <10
C4-Naftalenos jan-07 <10 <10 <10 113 59 12 25 <10 - - <10
Acenaftileno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Acenafteno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Fluoreno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C1-Fluorenos jan-07 <10 <10 <10 11 17 <10 <10 <10 - - <10
C2-Fluorenos jan-07 <10 <10 <10 32 51 <10 <10 <10 - - <10
C3-Fluorenos jan-07 <10 <10 <10 15 <10 20 15 10 - - <10
Dibenzotiofeno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <10 <10 <10 61 55 12 14 <10 - - <10
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <10 <10 <10 26 28 <10 <10 <10 - - <10
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <10 <10 <10 58 19 <10 <10 <10 - - <10
Fenantreno jan-07 <10 <10 <10 12 11 <10 <10 <10 - - <10
C1-Fenantrenos jan-07 26 <10 <10 28 24 15 <10 <10 - - <10
C2-Fenantrenos jan-07 <10 <10 <10 25 55 24 24 11 - - <10
C3-Fenantrenos jan-07 23 <10 <10 77 136 29 21 <10 - - <10
C4-Fenantrenos jan-07 <10 <10 <10 85 102 11 17 <10 - - <10
Antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 14 10 <10 21 <10 - - <10
Pireno jan-07 <10 <10 <10 19 14 <10 20 <10 - - <10
C1-Pirenos jan-07 <10 <10 <10 30 38 <10 11 <10 - - <10
C2-Pirenos jan-07 <10 <10 <10 10 <10 <10 15 <10 - - <10
Benzo(a)antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Criseno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C1-Crisenos jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C2-Crisenos jan-07 <10 <10 <10 <10 11 <10 13 <10 - - <10
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Benzo(a)pireno jan-07 <10 <10 46 57 14 <10 54 <10 - - <10
Perileno jan-07 <10 <10 <10 55 173 <10 <10 <10 - - <10
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Benzo(ghi)perileno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
16-HPA (µg/kg) jan-07 <10 <10 46 89 61 <10 85 <10 - - <10
37-HPA (µg/kg) jan-07 59 <10 46 496 888 90 266 21 - - <10
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Tabela F.14 -  Resultados médios de HPA (µg/kg) em sedimento nos R ios Barigüi e 
Iguaçu (julho/2007). 

 
Tabela F.15 -  Resultados médios de HPA (µg/kg) em sedimento nos R ios Barigüi e 
Iguaçu (janeiro/2008). 

 
  

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador (µg/kg) Campanha n=2 n=2 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1 n= 1

Naftaleno jul-07 <10 <10 <10 13 <10 25 18 11 - - <10
2-MetilNaftaleno jul-07 <10 <10 <10 10 <10 21 14 <10 - - <10
1-MetilNaftaleno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C2-Naftalenos jul-07 <10 <10 <10 16 10 24 15 <10 - - <10
C3-Naftalenos jul-07 <10 <10 <10 19 17 32 20 <10 - - <10
C4-Naftalenos jul-07 <10 <10 <10 <10 22 56 27 <10 - - <10
Acenaftileno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Acenafteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Fluoreno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C1-Fluorenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 16 <10 <10 - - <10
C2-Fluorenos jul-07 <10 <10 <10 16 <10 18 12 <10 - - <10
C3-Fluorenos jul-07 <10 <10 <10 28 24 31 34 17 - - <10
Dibenzotiofeno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 <10 15 <10 20 19 14 - - <10
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 14 11 <10 - - <10
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 <10 <10 15 20 22 <10 - - <10
Fenantreno jul-07 <10 <10 <10 <10 12 12 <10 11 - - <10
C1-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 20 <10 41 24 13 - - <10
C2-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 27 54 66 43 31 - - <10
C3-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 31 54 52 24 14 - - <10
C4-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 11 <10 47 57 17 - - <10
Antraceno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 14 12 <10 <10 - - <10
Pireno jul-07 <10 <10 <10 <10 15 15 10 12 - - <10
C1-Pirenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C2-Pirenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 22 14 25 - - <10
Benzo(a)antraceno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Criseno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C1-Crisenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
C2-Crisenos jul-07 <10 <10 <10 14 10 17 14 <10 - - <10
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Benzo(a)pireno jul-07 <10 <10 <10 <10 75 59 36 <10 - - <10
Perileno jul-07 <10 <10 <10 40 71 132 60 31 - - 81
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <10 <10 16 <10 <10 <10 <10 <10 - - <10
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <10 <10 24 <10 10 <10 <10 <10 - - <10
Benzo(ghi)perileno jul-07 <10 <10 71 <10 20 <10 <10 <10 - - <10
16-HPA (µg/kg) jul-07 <10 <10 111 13 146 119 41 34 - - <10
37-HPA (µg/kg) jul-07 <10 <10 111 189 423 673 308 196 - - 81

Barigui Iguaçu

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N P  Ama SMS U Vit
Indicador (µg/kg) Campanha n=2 n=2 n=1 n=2 n=1 n=3 n=3 n=1

Naftaleno jan-08 11 13 17 <10 <10 12 18 13 - - -
2-MetilNaftaleno jan-08 16 23 25 17 <10 20 17 20 - - -
1-MetilNaftaleno jan-08 <10 10 12 12 <10 16 11 10 - - -
C2-Naftalenos jan-08 14 25 29 21 <10 22 22 20 - - -
C3-Naftalenos jan-08 15 21 23 24 <10 17 18 15 - - -
C4-Naftalenos jan-08 <10 <10 11 13 <10 15 <10 <10 - - -
Acenaftileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Acenafteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Fluoreno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C1-Fluorenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C2-Fluorenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C3-Fluorenos jan-08 15 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10 - - -
Dibenzotiofeno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C1-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C2-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C3-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Fenantreno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C1-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C2-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C3-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C4-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 13 <10 - - -
Antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C1-Pirenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C2-Pirenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Benzo(a)antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Criseno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C1-Crisenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
C2-Crisenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Benzo(b)fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Benzo(k)fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Benzo(a)pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 31 <10 <10 - - -
Perileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Indeno(123-cd)pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Dibenzo(a,h)antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
Benzo(ghi)perileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - - -
16-HPA (µg/kg) jan-08 11 13 17 <10 <10 22 18 13 - - -
37-HPA (µg/kg) jan-08 50 92 117 59 <10 81 83 78 - - -
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Tabela F.16 -  Resultados individuais de THP (mg/kg) em sedimento nos Rios Barigüi e 
Iguaçu.  

 
  

Estação M Bar Bar P1 Bar P2 M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N B al N P Ama SMS U Vit
Data 24/08/00 24/08/00 24/08/00 24/08/00 22/08/00 22/08/00 30/08/00 25/08/00 25/08/00 25/08/00 25/08/00 25/08/00

THP (mg/kg) 812,7 732,1 109,9 110 440 2492 3633,7 131,5 950,7 27,7 151,1 16,1

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P2
Data jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01

THP (mg/kg) 140 1134 3688 3849 2180

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N P Ama SMS U Vit
Data jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01

THP (mg/kg) 5369 3527 854 4577 5550 4664 219 8330 2957 614 228 1673 397

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P2
Data jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01

THP (mg/kg)
Fração saturada

74 415 676 1450 611

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N P Ama SMS U Vit
Data jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01 jul-01

THP (mg/kg)
Fração saturada

947 1024 94 1401 2601 1173 63 747 673 144 28 592 49

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P2
Data jan-07 jan-07 jan-07 jan-07

THP (mg/kg) 47 101 9 35

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N U Vit
Data jan-07 jan-07 jan-07 jan-07 jan-07 jan-07 jan-07 jan-07 jan-07 jan-07 jan-07

THP (mg/kg) 279 124 123 164 418 61 389 408 281 324 9

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P2
Data jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07

THP (mg/kg) 41 39 96 60 20

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N U Vit
Data jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07 jul-07

THP (mg/kg) 116 97 280 235 166 307 97 203 172 99 44

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P2
Data jan-08 jan-08 jan-08 jan-08 jan-08

THP (mg/kg) 74 122 200 175 72

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N
Data jan-08 jan-08 jan-08 jan-08 jan-08 jan-08 jan-08 jan-08 jan-08 jan-08

THP (mg/kg) 65 292 171 260 128 327 14 22 22 27

Barigüi

Iguaçu

Barigüi

Iguaçu

Iguaçu

Barigüi

Barigüi

Iguaçu

Barigüi

Iguaçu

Barigüi Iguaçu
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Tabela F.17 -  Resultados individuais de HPA (µg/kg) em sedimento no Rio Barigüi 
(agosto/2000). 

 
 
  

Estação M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P1 Bar P2
Data 24/8/00 24/8/00 24/8/00 24/8/00 24/8/00

Indicador (µg/kg) Campanha
Naftaleno ago-00 27,8 17,9 15,6 18,6 19,4
2-MetilNaftaleno ago-00 11,6 3,9 3,3 7,6 3,2
1-MetilNaftaleno ago-00 6,9 1,7 1,5 3,7 1,2
C2-Naftalenos ago-00 14,6 4,8 6,7 13 4
C3-Naftalenos ago-00 32,9 8,4 15,3 23,4 8,5
C4-Naftalenos ago-00 36,7 6,3 17,1 28 7,9
Acenaftileno ago-00 5,3 nd nd nd nd
Acenafteno ago-00 nd nd nd nd nd
Fluoreno ago-00 7 nd 0,7 1,2 nd
C1-Fluorenos ago-00 6 nd 1,8 4 0,9
C2-Fluorenos ago-00 15,7 2,1 6 13,4 2,4
C3-Fluorenos ago-00 22,2 3,7 7,1 31,7 2,6
Fenantreno ago-00 75 2,3 4,8 10,6 2,9
C1-Fenantrenos ago-00 81,3 14,2 25,8 86,5 11,4
C2-Fenantrenos ago-00 74,6 19,4 25,4 139,1 10,4
C3-Fenantrenos ago-00 48 15,4 20,4 154,8 6,5
C4-Fenantrenos ago-00 20 7,7 8,4 49,2 3
Antraceno ago-00 2,5 nd nd 1,3 nd
Fluoranteno ago-00 86,5 1,2 1,3 3,3 0,9
Pireno ago-00 76 1,3 1,9 8,3 nd
C1-Pirenos ago-00 21,5 4,5 5,3 34,6 1,3
C2-Pirenos ago-00 41 6,6 8,8 90,6 2,3
Benzo(a)antraceno ago-00 22,9 nd nd 7,9 nd
Criseno ago-00 40,1 nd nd 7,5 nd
C1-Crisenos ago-00 27,7 5,3 6,8 65,1 nd
C2-Crisenos ago-00 34,5 6,5 9,2 86,7 nd
Benzo(b)fluoranteno ago-00 68,7 nd 0,8 3,6 nd
Benzo(k)fluoranteno ago-00 22,9 nd nd nd nd
Benzo(a)pireno ago-00 44 nd nd 7,6 nd
Indeno(123-cd)pireno ago-00 20,8 nd nd nd nd
Dibenzo(a,h)antraceno ago-00 9,1 nd nd nd nd
Benzo(ghi)perileno ago-00 23,8 nd nd nd nd
16-HPA (µg/kg) ago-00 532 23 25 70 23
32-HPA (µg/kg) ago-00 1028 133 194 901 89
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Tabela F.18 -  Resultados individuais de HPA (µg/kg) em sedimento no Rio Iguaçu 
(agosto/2000). 

 
  

Estação M Igu Igu P3 Guaj Gal L Bal N Bal N P Ama SMS U Vit
Data 22/8/00 22/8/00 22/8/00 30/8/00 25/8/00 25/8/00 25/8/00 25/8/00 25/8/00

Indicador (µg/kg) Campanha
Naftaleno ago-00 21,2 9,7 68,2 15,1 13,1 16,2 8,9 30,1 26,9
2-MetilNaftaleno ago-00 2,5 3,8 27,3 22,7 2,4 4,8 1,6 3,6 3,4
1-MetilNaftaleno ago-00 nd 1,7 11,8 10,7 nd 1,8 nd 1,4 1,2
C2-Naftalenos ago-00 1,4 8 51,5 46,7 4,7 12 nd 3,9 1,2
C3-Naftalenos ago-00 2,6 17,6 144,3 111,8 12,4 30,7 nd 8,3 1,6
C4-Naftalenos ago-00 3,1 20,3 167,3 180,1 13,7 47,2 nd 6,7 nd
Acenaftileno ago-00 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Acenafteno ago-00 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Fluoreno ago-00 nd nd nd 5,5 0,8 nd nd nd nd
C1-Fluorenos ago-00 nd 1,9 12,6 12,5 2,5 5,3 nd nd nd
C2-Fluorenos ago-00 1,3 5,3 36,2 49,3 7,7 16,3 nd 1,2 0,8
C3-Fluorenos ago-00 1,2 7,3 51,9 86,9 7,9 21,7 nd 1,4 1,3
Fenantreno ago-00 1,2 4,4 25,9 21 4,1 9,6 nd 1,9 0,9
C1-Fenantrenos ago-00 4,5 21 144,6 158,3 23,1 67 0,9 5,4 2,1
C2-Fenantrenos ago-00 4,1 26,4 161,6 242,2 25 73,7 1 5,8 1,9
C3-Fenantrenos ago-00 3,1 20,6 125,6 220,7 14,9 60,5 0,9 5,6 1,4
C4-Fenantrenos ago-00 1 9,8 69,3 127,7 5,5 28,4 nd 2,3 nd
Antraceno ago-00 nd 1 nd nd nd nd nd nd nd
Fluoranteno ago-00 nd 2,2 11,6 14 nd 4,4 nd 2,3 nd
Pireno ago-00 nd 2,5 13,5 17,4 nd 6,4 nd 2,4 nd
C1-Pirenos ago-00 nd 3,1 27,1 35,1 2,3 13,3 nd 1,9 nd
C2-Pirenos ago-00 nd 6 41,3 70,1 5,3 22,6 nd 3 nd
Benzo(a)antraceno ago-00 nd nd 6 6,8 nd 2,5 nd 2 nd
Criseno ago-00 nd nd 8,3 10,7 nd 3,9 nd nd nd
C1-Crisenos ago-00 nd 3,5 25,5 41,3 3,2 17,1 nd 3,1 nd
C2-Crisenos ago-00 nd 4,1 31,7 57,3 3,5 16,9 nd 2,4 nd
Benzo(b)fluoranteno ago-00 nd 0,8 9,4 11,4 nd 6,4 nd 3,4 nd
Benzo(k)fluoranteno ago-00 nd nd nd 6,9 nd nd nd nd nd
Benzo(a)pireno ago-00 nd nd 3,4 4,1 nd nd nd 1,4 nd
Indeno(123-cd)pireno ago-00 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Dibenzo(a,h)antraceno ago-00 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Benzo(ghi)perileno ago-00 nd nd nd 6,5 nd nd nd nd nd
16-HPA (µg/kg) ago-00 22 21 146 120 18 49 9 44 28
32-HPA (µg/kg) ago-00 47 181 1276 1593 152 489 13 100 43
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Tabela F.19 -  Resultados individuais de HPA (µg/kg) em sedimento no Rio Barigüi 
(julho/2001). 

 
 
  

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P2
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jul-01 119,4 351,6 262,0 500,4 210,9
2-MetilNaftaleno jul-01 19,9 60,2 78,4 69,3 43,1
1-MetilNaftaleno jul-01 4,7 10,9 43,3 11,5 34,3
C2-Naftalenos jul-01 6,7 13,6 173,0 19,1 49,4
C3-Naftalenos jul-01 11,8 20,6 393,2 41,8 131,1
C4-Naftalenos jul-01 12,7 71,7 nd nd 204,6
Acenaftileno jul-01 nd nd nd nd nd
Acenafteno jul-01 nd nd nd nd nd
Fluoreno jul-01 nd nd nd nd nd
C1-Fluorenos jul-01 8,7 25,7 nd nd nd
C2-Fluorenos jul-01 5,7 13,6 166,1 nd 80,6
C3-Fluorenos jul-01 13,4 28,6 nd 14,3 114,4
Dibenzotiofeno jul-01 nd nd nd nd nd
C1-Dibenzotiofenos jul-01 1,9 7,6 71,5 28,9 27,2
C2-Dibenzotiofenos jul-01 7,7 31,6 148,8 nd 85,3
C3-Dibenzotiofenos jul-01 nd nd nd nd nd
Fenantreno jul-01 8,6 20,5 117,3 39,9 41,3
C1-Fenantrenos jul-01 12,3 36,0 233,9 113,5 107,5
C2-Fenantrenos jul-01 22,7 69,7 350,4 327,8 213,7
C3-Fenantrenos jul-01 25,7 84,6 347,4 313,9 256,0
C4-Fenantrenos jul-01 38,5 97,5 435,6 64,4 182,4
Antraceno jul-01 nd nd nd 5,1 nd
Fluoranteno jul-01 10,3 24,5 94,8 36,2 37,3
Pireno jul-01 6,5 20,4 101,9 66,7 50,4
C1-Pirenos jul-01 2,9 15,0 47,9 80,5 25,1
C2-Pirenos jul-01 nd 36,2 61,8 159,6 nd
Benzo(a)antraceno jul-01 2,2 7,3 28,4 nd nd
Criseno jul-01 1,5 7,2 23,5 15,2 nd
C1-Crisenos jul-01 2,1 25,1 39,8 94,5 nd
C2-Crisenos jul-01 5,3 63,4 129,0 nd nd
Benzo(b)fluoranteno jul-01 2,5 8,9 35,9 24,6 18,8
Benzo(k)fluoranteno jul-01 nd 2,9 8,3 nd nd
Benzo(a)pireno jul-01 2,3 10,2 24,1 nd nd
Indeno(123-cd)pireno jul-01 nd nd nd nd nd
Dibenzo(a,h)antraceno jul-01 nd nd nd nd nd
Benzo(ghi)perileno jul-01 nd 12,6 18,6 nd nd
16-HPA (µg/kg) jul-01 153 466 715 688 359
36-HPA (µg/kg) jul-01 356 1178 3435 2027 1913
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Tabela F.20 - Resultados individuais de HPA (µg/kg)  em sedimento no Rio Iguaçu 
(julho/2001). 

 
  

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N P Ama SMS U Vit
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jul-01 233,3 468,8 273,9 847,5 203,0 210,0 180,8 270,4 541,7 428,1 126,5 206,8 176,9
2-MetilNaftaleno jul-01 64,3 66,0 25,1 136,4 38,4 33,0 16,1 36,3 43,5 36,0 11,2 49,8 11,9
1-MetilNaftaleno jul-01 23,3 13,8 4,0 31,3 8,5 7,5 2,3 20,7 7,8 5,7 nd 18,3 1,8
C2-Naftalenos jul-01 128,8 50,8 6,0 143,7 59,7 52,2 2,1 106,7 14,6 3,9 nd 129,2 1,7
C3-Naftalenos jul-01 330,1 152,9 11,3 629,5 267,5 274,6 3,2 301,1 46,2 3,7 nd 301,4 1,6
C4-Naftalenos jul-01 427,0 271,7 30,3 1342,6 565,7 621,7 3,4 425,3 107,8 8,5 nd 315,8 nd
Acenaftileno jul-01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Acenafteno jul-01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Fluoreno jul-01 5,7 nd nd nd 7,1 6,6 nd nd nd nd nd nd nd
C1-Fluorenos jul-01 49,4 57,1 7,3 147,4 57,9 nd 6,1 nd nd nd nd nd 73,4
C2-Fluorenos jul-01 129,5 81,8 22,1 501,7 250,1 200,2 3,8 148,4 105,8 4,2 nd nd 19,5
C3-Fluorenos jul-01 191,6 204,3 32,7 1038,5 439,9 452,4 8,3 180,2 225,6 22,3 nd nd 9,4
Dibenzotiofeno jul-01 12,6 7,0 nd 22,0 25,1 9,9 nd 7,9 nd nd nd 3,6 nd
C1-Dibenzotiofenos jul-01 63,5 102,1 7,6 263,7 259,9 93,3 nd 64,7 29,8 2,3 nd 38,1 3,3
C2-Dibenzotiofenos jul-01 179,7 217,8 21,9 954,9 810,4 380,5 4,0 196,0 138,1 14,5 nd 111,2 2,7
C3-Dibenzotiofenos jul-01 209,2 319,5 19,9 nd 1072,9 nd 7,6 269,8 nd 30,6 nd nd nd
Fenantreno jul-01 78,5 53,1 11,3 241,7 91,2 66,8 3,9 63,5 47,2 6,9 6,4 41,0 31,0
C1-Fenantrenos jul-01 195,3 201,9 29,1 1030,8 386,0 337,2 6,0 209,7 129,8 13,6 5,0 133,6 7,0
C2-Fenantrenos jul-01 335,8 467,4 62,4 1855,3 849,0 709,8 12,1 431,5 320,0 41,1 6,1 245,6 11,8
C3-Fenantrenos jul-01 358,6 563,1 75,4 1893,9 1092,9 726,6 16,8 471,4 396,5 67,7 2,9 387,5 14,9
C4-Fenantrenos jul-01 234,5 392,8 62,0 1601,8 1587,7 575,2 13,9 413,9 296,9 62,2 nd 341,1 nd
Antraceno jul-01 nd nd nd nd nd 7,5 nd nd nd nd nd nd nd
Fluoranteno jul-01 47,0 38,6 8,1 200,8 63,8 nd 2,0 46,2 36,8 5,4 3,1 19,1 11,9
Pireno jul-01 40,4 48,7 4,7 270,8 101,9 91,6 nd 62,7 42,1 5,4 2,2 16,6 10,7
C1-Pirenos jul-01 31,3 57,4 9,6 458,2 144,0 123,9 nd 70,5 44,7 6,2 27,6 nd 1,9
C2-Pirenos jul-01 42,6 75,6 20,6 784,7 301,3 211,8 nd 116,2 68,3 16,3 nd nd nd
Benzo(a)antraceno jul-01 7,4 nd nd 83,2 26,0 28,7 nd 10,5 10,2 1,6 nd nd nd
Criseno jul-01 9,7 nd nd 111,9 41,5 33,3 nd 16,5 16,5 2,2 nd 20,3 2,4
C1-Crisenos jul-01 32,2 44,6 8,5 515,4 160,8 135,6 nd 49,3 36,4 9,8 nd nd 3,4
C2-Crisenos jul-01 40,6 45,7 11,0 691,0 166,3 192,8 nd 55,5 76,8 20,4 nd 43,6 nd
Benzo(b)fluoranteno jul-01 11,7 20,7 3,1 66,7 34,1 25,2 nd 19,5 18,7 3,2 35,5 nd 5,2
Benzo(k)fluoranteno jul-01 2,3 nd nd 10,3 10,3 2,3 nd 3,7 nd 0,8 nd nd nd
Benzo(a)pireno jul-01 4,3 nd nd 52,1 20,9 17,0 nd 9,7 nd 1,5 nd nd 3,2
Indeno(123-cd)pireno jul-01 nd nd nd 16,1 nd nd nd nd 7,0 nd nd nd 2,4
Dibenzo(a,h)antraceno jul-01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Benzo(ghi)perileno jul-01 6,9 nd nd nd 29,3 nd nd 10,9 12,0 1,7 nd nd 6,2
16-HPA (µg/kg) jul-01 447 630 301 1901 629 489 187 514 732 457 174 304 250
36-HPA (µg/kg) jul-01 3527 4023 768 15944 9173 5627 292 4089 2821 826 227 2423 414
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Tabela F.21 -  Resultados individuais de HPA (µg/kg) em sedimento no Rio Barigüi 
(janeiro/2007). 

 
  

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P2
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jan-07 <10 <10 <10 <10
2-MetilNaftaleno jan-07 <10 <10 <10 <10
1-MetilNaftaleno jan-07 <10 <10 <10 <10
C2-Naftalenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C3-Naftalenos jan-07 <10 10 <10 <10
C4-Naftalenos jan-07 <10 <10 <10 <10
Acenaftileno jan-07 <10 <10 <10 <10
Acenafteno jan-07 <10 <10 <10 <10
Fluoreno jan-07 <10 <10 <10 <10
C1-Fluorenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C2-Fluorenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C3-Fluorenos jan-07 <10 <10 <10 <10
Dibenzotiofeno jan-07 <10 <10 <10 <10
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <10 <10 <10 <10
Fenantreno jan-07 <10 <10 <10 <10
C1-Fenantrenos jan-07 <10 26 <10 <10
C2-Fenantrenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C3-Fenantrenos jan-07 <10 23 <10 <10
C4-Fenantrenos jan-07 <10 <10 <10 <10
Antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10
Fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 <10
Pireno jan-07 <10 <10 <10 <10
C1-Pirenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C2-Pirenos jan-07 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10
Criseno jan-07 <10 <10 <10 <10
C1-Crisenos jan-07 <10 <10 <10 <10
C2-Crisenos jan-07 <10 <10 <10 <10
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 <10
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)pireno jan-07 <10 <10 <10 46
Perileno jan-07 <10 <10 <10 <10
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <10 <10 <10 <10
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10
Benzo(ghi)perileno jan-07 <10 <10 <10 <10
16-HPA (µg/kg) jan-07 <10 <10 <10 46
37-HPA (µg/kg) jan-07 <10 59 <10 46
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Tabela F.22 - Resultados individuais de HPA (µg/kg)  em sedimento no Rio Iguaçu 
(janeiro/2007). 

 
  

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N U Vit
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jan-07 <10 20 12 <10 <10 <10 27 14 10 <10 <10
2-MetilNaftaleno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 29 16 10 <10 <10
1-MetilNaftaleno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Naftalenos jan-07 <10 33 16 <10 <10 <10 36 21 13 <10 <10
C3-Naftalenos jan-07 <10 78 43 <10 <10 21 44 27 16 <10 <10
C4-Naftalenos jan-07 <10 113 59 <10 10 14 29 20 <10 <10 <10
Acenaftileno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Acenafteno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoreno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fluorenos jan-07 <10 11 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fluorenos jan-07 <10 32 51 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Fluorenos jan-07 <10 15 <10 <10 <10 20 21 15 10 10 <10
Dibenzotiofeno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <10 61 55 <10 <10 12 15 12 <10 <10 <10
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <10 26 28 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <10 58 19 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fenantreno jan-07 <10 12 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fenantrenos jan-07 <10 28 24 <10 <10 15 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fenantrenos jan-07 25 <10 55 <10 10 38 31 24 18 11 <10
C3-Fenantrenos jan-07 18 135 136 <10 <10 29 23 21 18 <10 <10
C4-Fenantrenos jan-07 <10 85 102 <10 <10 11 20 14 <10 <10 <10
Antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoranteno jan-07 <10 14 10 <10 <10 <10 21 <10 <10 <10 <10
Pireno jan-07 <10 19 14 <10 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10
C1-Pirenos jan-07 <10 30 38 <10 <10 <10 11 <10 <10 <10 <10
C2-Pirenos jan-07 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 15 <10 <10 <10
Benzo(a)antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Criseno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Crisenos jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Crisenos jan-07 <10 <10 11 <10 <10 <10 13 <10 <10 <10 <10
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)pireno jan-07 26 87 14 <10 <10 <10 83 36 44 <10 <10
Perileno jan-07 <10 55 173 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(ghi)perileno jan-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
16-HPA (µg/kg) jan-07 26 152 61 <10 <10 <10 151 50 54 <10 <10
37-HPA (µg/kg) jan-07 79 912 888 <10 20 160 423 235 139 21 <10

Iguaçu



 331 

Tabela F.23 - Resultados individuais de HPA (µg/kg)  em sedimento no Rio Barigüi 
(julho/2007). 

 
 
  

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P2
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
2-MetilNaftaleno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
1-MetilNaftaleno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Naftalenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Naftalenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C4-Naftalenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Acenaftileno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Acenafteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoreno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fluorenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fluorenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Fluorenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Dibenzotiofeno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Fenantreno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C4-Fenantrenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Antraceno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Pireno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Pirenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Pirenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)antraceno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Criseno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Crisenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Crisenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)pireno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Perileno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <10 <10 <10 <10 16
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <10 <10 <10 <10 24
Benzo(ghi)perileno jul-07 <10 <10 <10 <10 71
16-HPA (µg/kg) jul-07 <10 <10 <10 <10 111
37-HPA (µg/kg) jul-07 <10 <10 <10 <10 111
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Tabela F.24 - Resultados individuais de HPA (µg/kg)  em sedimento no Rio Iguaçu 
(julho/2007). 

 
 
  

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N U Vit
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jul-07 13 <10 <10 27 22 27 18 17 <10 11 <10
2-MetilNaftaleno jul-07 10 <10 <10 25 16 21 13 14 <10 <10 <10
1-MetilNaftaleno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Naftalenos jul-07 16 <10 10 31 18 24 15 15 <10 <10 <10
C3-Naftalenos jul-07 19 <10 17 36 22 39 23 23 14 <10 <10
C4-Naftalenos jul-07 <10 <10 22 60 <10 51 40 13 <10 <10 <10
Acenaftileno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Acenafteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoreno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fluorenos jul-07 <10 <10 <10 16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fluorenos jul-07 16 <10 <10 23 <10 13 12 <10 <10 <10 <10
C3-Fluorenos jul-07 28 <10 24 41 21 31 35 32 <10 17 <10
Dibenzotiofeno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Dibenzotiofenos jul-07 15 <10 <10 23 <10 17 23 14 <10 14 <10
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 <10 14 <10 13 11 10 <10 <10 <10
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <10 <10 15 21 11 27 22 <10 <10 <10 <10
Fenantreno jul-07 <10 <10 12 15 10 11 <10 <10 <10 11 <10
C1-Fenantrenos jul-07 30 10 <10 41 <10 41 36 11 <10 13 <10
C2-Fenantrenos jul-07 35 18 54 87 44 67 52 55 21 31 <10
C3-Fenantrenos jul-07 49 13 54 53 56 47 33 15 <10 14 <10
C4-Fenantrenos jul-07 11 <10 <10 65 22 54 57 <10 <10 17 <10
Antraceno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoranteno jul-07 <10 <10 14 13 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pireno jul-07 <10 <10 15 16 13 15 10 <10 <10 12 <10
C1-Pirenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Pirenos jul-07 <10 <10 <10 16 <10 28 16 12 <10 25 <10
Benzo(a)antraceno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Criseno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Crisenos jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Crisenos jul-07 14 <10 10 20 <10 14 16 11 <10 <10 <10
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)pireno jul-07 <10 <10 75 74 57 45 36 <10 <10 <10 <10
Perileno jul-07 63 17 71 76 48 271 97 65 18 31 81
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(ghi)perileno jul-07 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
16-HPA (µg/kg) jul-07 13 <10 146 145 113 98 64 17 <10 34 <10
37-HPA (µg/kg) jul-07 319 58 423 793 371 856 565 307 53 196 81
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Tabela F.25 - Resultados individuais de HPA (µg/kg)  em sedimento no Rio Barigüi 
(janeiro/2008). 

 
 
  

Estação M Bar M Bar Bar P1 Bar P1 Bar P2
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jan-08 <10 11 13 <10 17
2-MetilNaftaleno jan-08 <10 16 23 <10 25
1-MetilNaftaleno jan-08 <10 <10 10 <10 12
C2-Naftalenos jan-08 10 17 25 <10 29
C3-Naftalenos jan-08 15 15 21 <10 23
C4-Naftalenos jan-08 <10 <10 <10 <10 11
Acenaftileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Acenafteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoreno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fluorenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fluorenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Fluorenos jan-08 15 <10 <10 <10 <10
Dibenzotiofeno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Fenantreno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C4-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Pirenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Pirenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Criseno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Crisenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Crisenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(b)fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(k)fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Perileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Indeno(123-cd)pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Dibenzo(a,h)antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(ghi)perileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10
16-HPA (µg/kg) jan-08 <10 11 13 <10 17
37-HPA (µg/kg) jan-08 40 59 92 <10 117
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Tabela F.26 - Resultados individuais de HPA (µg/kg)  em sedimento no Rio Iguaçu 
(janeiro/2008). 

 
  

Estação M Igu M Igu Igu P3 Guaj Guaj Guaj Gal L Gal L Gal  L Bal N
Indicador (µg/kg) Campanha

Naftaleno jan-08 <10 <10 <10 12 <10 <10 <10 <10 18 13
2-MetilNaftaleno jan-08 <10 17 <10 19 <10 21 15 <10 19 20
1-MetilNaftaleno jan-08 11 12 <10 <10 <10 16 10 <10 11 10
C2-Naftalenos jan-08 11 30 <10 16 14 37 26 <10 18 20
C3-Naftalenos jan-08 <10 24 <10 12 11 29 22 <10 14 15
C4-Naftalenos jan-08 <10 13 <10 <10 <10 15 <10 <10 <10 <10
Acenaftileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Acenafteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoreno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fluorenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fluorenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Fluorenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10
Dibenzotiofeno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Dibenzotiofenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fenantreno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C3-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C4-Fenantrenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 13 <10 <10 <10
Antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Pirenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Pirenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Criseno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C1-Crisenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C2-Crisenos jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(b)fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(k)fluoranteno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 31 <10 <10 <10 <10
Perileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Indeno(123-cd)pireno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Dibenzo(a,h)antraceno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(ghi)perileno jan-08 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
16-HPA (µg/kg) jan-08 <10 <10 <10 12 <10 31 <10 <10 18 13
37-HPA (µg/kg) jan-08 22 96 <10 59 25 159 86 <10 80 78

Iguaçu
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Tabela F.28  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (ma rço/2003).  
 

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador Campanha
TPH (mg/kg) mar-03 358 270 156 719 6808 819 4388 4197 1695 14756 1224 2397 8277 1839 962 61472 12787 3520
TPH (mg/kg) jun-03 102 186 88 347 960 1319 72541 2215 1165 5396 2099 2714 27479 3794 3677 2311 2924 2297
TPH (mg/kg) nov-03 250 160 130 2120 2570 380 570 950 650 8360 1110 2510 1940 5450 2320 6330 2840
TPH (mg/kg) abr-04 470 230 180 6050 1350 1510 9080 2480 1180 11230 1130 720 52540 5480 5020 17280 3210 310
TPH (mg/kg) jan-07 9 <2 <2 1043 1072 222 873 960 1660 2935 781 2226 1398 1025 267 5067 1783 1203
TPH (mg/kg) jul-07 6 <1 <1 583 941 152 612 233 318 1275 1257 1632 1598 529 253 1542 2418 946
TPH (mg/kg) jul-08 30 7 4 1037 123 49 1215 535 763 1707 924 563 2017 843 361 3982 2635 554
TPH (mg/kg) jan-09 15 4 <1 326 547 194 568 820 1115 982 706 1172 724 632 335 2941 2304 978

Poço
Profundidade (m)

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 0,232 0,010 - - - 0,341 <0,0005 <0,0005 - - - 1,228 0,326 0,219
Fenantreno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,376 0,066 - - - 0,623 <0,0005 <0,0005 - - - 1,515 0,351 0,380
Antraceno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,101 <0,0005 - - - 0,143 <0,0005 <0,0005 - - - 0,711 0,098 0,097
Fluoranteno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,061 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Pireno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,059 0,008 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 0,580 0,103 0,085
Benzo(a)antraceno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Criseno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,097 <0,0005 - - - 0,101 <0,0005 <0,0005 - - - 0,853 0,056 0,175
Benzo(b)fluoranteno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(k)fluoranteno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,019 0,004 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 0,007 <0,0005
Indeno(123-cd)pireno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,945 0,088 - - - 1,208 <0,0005 <0,0005 - - - 4,887 0,941 0,956

Poço
Profundidade (m)

Tabela F.27  - Resultados de THP (mg/kg) em solo no Banhado 1.  
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Tabela F.29  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (ju nho/2003).  
 

Tabela F.30 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (novembro/2003).  

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - 1,783 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 0,077 0,072 - - - 2,309 <0,0005 <0,0005 - - - 0,115 0,072 0,078
Fenantreno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 0,299 0,277 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 0,328 0,340 0,371
Antraceno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoranteno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 1,312 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Pireno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 1,160 <0,0005 <0,0005 - - - 0,332 0,386 0,266
Benzo(a)antraceno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,097 0,090 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Criseno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 0,222 0,262 0,148
Benzo(b)fluoranteno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(k)fluoranteno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Indeno(123-cd)pireno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) jun-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,473 0,439 - - - 6,564 <0,0005 <0,0005 - - - 0,997 1,060 0,863

Poço
Profundidade (m)

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,010 <0,010 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,003 0,558 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,010 1,200 0,218
Fenantreno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 2,452 <0,010 - - - 0,235 <0,0005 <0,0005 - - - 0,291 1,689 0,865
Antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,057 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoranteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Pireno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 1,521 <0,0005 0,667
Benzo(a)antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Criseno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 3,758 <0,010 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 2,265 0,503 2,271
Benzo(b)fluoranteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,047 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(k)fluoranteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,083 3,929 0,049 - - - 0,470 <0,0005 <0,0005 - - - 1,648 0,482 1,650
Indeno(123-cd)pireno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,133 10,697 0,106 - - - 0,705 <0,0005 <0,0005 - - - 5,725 3,874 5,671

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.31 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (ab ril/2004).  
 PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C

0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4
Indicador (mg/kg) Campanha

Naftaleno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 0,087 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 1,514 0,067 <0,0005
Fenantreno abr-04 - - - <0,0005 0,158 0,626 - - - <0,0005 0,129 0,107 - - - 12,860 0,647 0,035
Antraceno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoranteno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Pireno abr-04 - - - <0,0005 0,130 0,125 - - - 2,313 0,062 0,072 - - - 4,666 0,230 <0,0005
Benzo(a)antraceno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 2,671 <0,0005 <0,0005
Criseno abr-04 - - - 0,066 0,022 0,047 - - - 1,129 0,048 0,016 - - - 2,919 0,133 0,016
Benzo(b)fluoranteno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(k)fluoranteno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Indeno(123-cd)pireno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno abr-04 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) abr-04 - - - 0,066 0,309 0,885 - - - 3,443 0,239 0,195 - - - 24,631 1,077 0,051

Poço
Profundidade (m)



 
338 

 
 

Tabela F.32  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (ja neiro/2007).  
 

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,203 0,041 <0,010 0,034 0,098 <0,010 0,211 1,450 <0,010 0,149 0,039 0,023 0,337 0,119
2-MetilNaftaleno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,725 0,206 <0,003 0,157 0,474 <0,010 0,625 2,900 <0,010 0,446 0,117 0,099 1,525 0,344
1-MetilNaftaleno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,414 0,114 <0,003 0,092 0,305 <0,010 0,380 1,625 <0,010 0,272 0,065 0,056 0,800 0,193
C2-Naftalenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 1,514 0,450 <0,003 0,456 1,611 0,105 1,374 3,679 <0,010 1,185 0,204 0,300 2,424 0,545
C3-Naftalenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,012 0,206 0,081 0,089 0,098 0,385 0,302 0,214 0,558 0,021 0,263 0,029 0,242 0,359 0,081
C4-Naftalenos jan-07 <0,010 <0,003 <0,010 0,018 0,459 0,152 <0,003 0,184 0,812 0,717 0,418 1,146 <0,010 0,538 0,067 0,433 0,798 0,179
Acenaftileno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Acenafteno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,016 <0,003 0,013 0,030 <0,003 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,003
Fluoreno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,085 0,028 <0,003 0,030 0,077 <0,010 0,078 0,215 <0,003 0,069 0,015 0,021 0,145 0,037
C1-Fluorenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,159 0,043 <0,010 0,053 0,197 0,134 0,129 0,358 <0,010 0,145 0,027 0,158 0,256 0,058
C2-Fluorenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,206 0,065 0,014 0,082 0,339 0,297 0,207 0,500 <0,010 0,259 0,045 0,207 0,336 0,090
C3-Fluorenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,020 0,184 0,059 0,062 0,064 0,377 0,649 0,193 0,452 0,014 0,214 0,035 0,346 0,314 0,082
Dibenzotiofeno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,021 <0,010 <0,003 <0,010 0,027 <0,010 0,023 0,066 <0,003 0,021 <0,010 <0,010 0,048 0,011
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,011 0,152 0,050 <0,010 0,056 0,284 0,451 0,156 0,340 <0,010 0,193 0,020 0,215 0,206 0,062
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,012 0,055 0,014 0,038 0,031 0,114 0,246 0,056 0,064 <0,010 0,113 0,012 0,159 0,065 0,024
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,020 0,116 0,037 <0,003 0,051 0,174 0,242 0,127 0,228 0,010 0,143 0,024 0,141 0,186 0,055
Fenantreno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,162 0,064 0,023 0,085 0,216 0,029 0,172 0,458 <0,003 0,153 0,054 0,042 0,297 0,098
C1-Fenantrenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,293 0,098 0,022 0,119 0,503 0,107 0,299 0,699 <0,010 0,295 0,072 0,117 0,506 0,143
C2-Fenantrenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,033 0,525 0,186 <0,003 0,323 1,051 0,649 0,536 1,094 0,030 0,674 0,121 0,577 0,850 0,247
C3-Fenantrenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,060 0,358 0,117 0,055 0,150 0,600 0,730 0,370 0,716 0,011 0,487 0,070 0,478 0,554 0,151
C4-Fenantrenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,034 0,191 0,031 0,212 0,072 0,273 0,671 0,202 0,200 0,043 0,242 0,031 0,670 0,151 0,081
Antraceno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,043 0,018 0,021 0,026 <0,003 0,018 0,051 0,073 0,025 0,049 0,014 0,026 0,068 0,024
Fluoranteno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,016 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Pireno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,010 <0,003 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 0,019 <0,003 <0,010 <0,003 0,014 0,012 <0,010
C1-Pirenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,060 0,040 <0,003 <0,010 0,078 0,135 0,044 0,123 <0,003 0,070 0,012 0,123 0,070 0,029
C2-Pirenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,063 0,091 0,029 0,350 0,107 0,237 0,063 0,076 0,132 0,187 0,143 0,031 0,280 0,117 0,050
Benzo(a)antraceno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,011 <0,010 <0,003 <0,010 0,014 <0,003 0,013 0,020 0,014 0,015 <0,010 <0,003 0,011 <0,010
Criseno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 0,011 <0,010 <0,003 <0,010 0,011 <0,003 0,013 <0,010 0,015 0,016 <0,010 <0,003 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,019 0,057 0,022 0,152 0,029 0,054 <0,010 0,065 0,099 0,061 0,032 0,011 0,135 0,071 0,022
C2-Crisenos jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,029 0,042 0,010 0,204 0,028 0,053 0,253 0,035 0,052 0,102 0,056 0,012 0,497 0,037 0,014
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 0,033 <0,003 <0,003
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 0,020 <0,010 <0,003
Benzo(a)pireno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,015 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,010 <0,003 0,052 <0,010 <0,003
Perileno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Benzo(ghi)perileno jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
16-HPA (mg/kg) jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,515 0,151 0,059 0,175 0,443 0,047 0,551 2,281 0,054 0,463 0,122 0,231 0,870 0,278
37-HPA (mg/kg) jan-07 <0,003 <0,003 <0,003 0,331 6,343 1,955 1,257 2,327 8,391 5,798 6,080 17,312 0,533 6,254 1,127 5,464 10,543 2,739

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.33  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (ju lho/2007).  
 

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,135 0,038 <0,010 0,300 0,291 0,027 0,957 2,982 <0,050 0,407 0,143 0,087 2,732 0,957
2-MetilNaftaleno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,560 0,177 <0,010 1,271 1,038 0,038 3,127 9,752 <0,010 1,202 0,535 0,267 13,752 3,777
1-MetilNaftaleno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,308 0,093 <0,010 0,700 0,546 0,057 1,380 3,555 0,055 0,505 0,294 0,250 6,155 1,630
C2-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,909 0,267 <0,010 2,397 1,438 0,388 4,431 11,706 0,236 3,857 0,734 0,851 24,106 4,461
C3-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,655 0,182 <0,010 1,785 0,879 1,295 2,902 7,427 0,397 2,455 0,424 1,207 16,302 3,754
C4-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,254 0,065 <0,010 0,580 0,250 1,592 1,167 2,567 0,302 0,865 0,140 1,032 5,892 1,850
Acenaftileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,059 0,019 <0,010 0,100 0,066 <0,010 <0,250 0,474 <0,050 0,134 0,045 <0,050 0,899 <0,010
C1-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,088 0,024 <0,010 0,179 0,103 0,102 0,348 0,823 0,058 0,210 0,055 0,158 1,723 0,215
C2-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,119 0,030 <0,010 0,233 0,101 0,498 0,522 1,172 0,102 0,187 0,068 0,382 2,447 0,400
C3-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,100 0,020 <0,010 0,161 0,091 1,393 0,470 0,995 0,070 0,391 0,054 0,560 2,320 0,085
Dibenzotiofeno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 0,024 0,014 <0,010 <0,250 <0,250 <0,050 0,039 0,012 <0,050 <0,250 0,021
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,046 0,013 <0,010 0,087 0,061 0,102 <0,250 0,349 <0,050 0,192 0,030 0,134 0,649 0,116
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,092 0,093 0,023 <0,010 0,261 0,138 0,207 0,473 0,673 0,133 0,245 0,060 0,198 1,323 0,431
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,065 0,017 0,036 0,136 0,063 0,248 0,473 0,523 0,123 0,223 0,045 0,288 1,098 0,270
Fenantreno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,088 0,028 <0,010 0,153 0,111 <0,010 0,397 0,897 0,052 0,192 0,077 0,067 1,597 0,117
C1-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,278 0,068 <0,010 0,270 0,170 <0,010 1,096 2,896 0,191 0,707 0,188 0,326 5,671 0,124
C2-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,361 0,095 <0,010 0,750 0,362 0,885 1,417 2,892 0,417 0,468 0,194 0,937 5,892 0,683
C3-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,226 0,044 <0,010 0,109 0,078 0,775 1,421 2,221 0,306 0,089 0,126 1,031 4,546 0,196
C4-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,049 0,019 0,110 0,116 0,076 0,708 0,646 0,921 0,241 0,217 0,048 0,781 1,646 0,337
Antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,026 0,010 <0,010 <0,250 <0,010
Fluoranteno jul-07 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010
Pireno jul-07 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,250 <0,010 0,012 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,040 <0,010 <0,010 0,063 0,022 0,162 <0,250 0,275 <0,010 0,105 0,020 0,295 0,350 0,084
C2-Pirenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 0,063 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 0,335 1,025 0,825 <0,010 0,091 <0,010 0,425 1,650 0,057
Benzo(a)antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 0,036 0,017 <0,010 0,250 <0,250 <0,010 0,029 0,010 <0,050 0,575 0,052
C2-Crisenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,050 0,011 0,157 0,140 0,056 0,211 0,325 0,475 0,290 0,124 0,027 0,875 1,025 0,198
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 0,020 <0,010 <0,010 0,018 <0,250 <0,250 0,075 <0,010 <0,010 0,110 <0,250 <0,010
Perileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-07 0,024 <0,010 <0,010 0,025 0,282 0,085 0,020 0,563 0,468 0,045 1,354 4,353 0,127 0,791 0,275 0,264 5,228 1,074
37-HPA (mg/kg) jul-07 0,024 <0,010 <0,010 0,130 4,586 1,246 0,323 9,861 5,971 9,041 22,827 54,400 3,048 12,992 3,339 10,261 102,350 19,815

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.34  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (ju lho/2008).  
 

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,674 0,549 0,011 <0,010 0,071 0,058 0,038 0,549 0,016 0,303 1,199 0,165 0,033 0,524 0,451
2-MetilNaftaleno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 2,674 1,549 0,081 <0,010 0,258 0,558 0,305 2,099 0,034 1,073 3,699 0,514 0,053 2,299 1,699
1-MetilNaftaleno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 1,149 0,699 0,035 <0,010 0,108 0,235 0,208 1,099 0,016 0,524 1,649 0,216 0,031 1,099 0,849
C2-Naftalenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 3,449 1,949 0,220 <0,010 0,352 0,903 1,138 3,449 0,050 1,573 4,349 0,713 0,168 3,174 2,299
C3-Naftalenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 1,749 1,074 0,177 <0,010 0,181 0,454 0,910 1,949 0,031 1,073 2,149 0,359 0,412 1,774 1,149
C4-Naftalenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,755 0,425 0,055 <0,010 0,036 0,119 0,346 0,963 0,014 0,410 0,730 0,093 0,608 0,450 0,459
Acenaftileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,037 0,017 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,023 <0,010 0,013 0,032 <0,010 <0,010 <0,010 0,023
Fluoreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,196 0,116 0,015 <0,010 0,020 0,049 0,074 0,196 <0,010 0,117 0,274 0,043 0,010 <0,250 0,147
C1-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,488 0,254 0,039 <0,010 0,044 0,121 0,248 0,593 <0,010 0,375 0,596 0,107 0,094 0,400 0,327
C2-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,601 0,322 0,043 <0,010 0,043 0,162 0,411 0,920 0,010 0,548 0,703 0,125 0,406 0,450 0,362
C3-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,343 0,273 0,022 0,072 0,021 0,097 0,320 0,618 0,010 0,409 0,375 0,065 0,627 <0,250 0,181
Dibenzotiofeno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,034 0,023 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,019 0,040 <0,010 0,027 0,051 0,010 <0,010 <0,250 0,027
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,087 0,053 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 0,063 0,121 <0,010 0,080 0,113 0,023 0,028 <0,250 0,061
C2-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,134 0,093 0,012 <0,010 <0,010 0,043 0,120 0,221 <0,010 0,149 0,160 0,034 0,055 <0,250 0,082
C3-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,094 0,067 <0,010 0,025 <0,010 0,026 0,089 0,163 <0,010 0,121 0,090 0,017 0,185 <0,250 0,054
Fenantreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,395 0,239 0,037 <0,010 0,046 0,131 0,237 0,387 <0,010 0,379 0,493 0,127 0,032 0,375 0,290
C1-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,574 0,341 0,054 <0,010 0,060 0,189 0,408 0,715 <0,010 0,565 0,689 0,171 0,121 0,525 0,384
C2-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,811 0,508 0,065 <0,010 0,072 0,263 0,687 1,234 <0,010 0,948 0,878 0,217 0,628 0,675 0,469
C3-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,379 0,313 0,022 0,184 0,033 0,144 0,484 0,643 0,010 0,561 0,402 0,077 1,267 0,325 0,196
C4-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,130 0,081 <0,010 0,110 <0,010 0,033 0,169 0,171 <0,010 0,169 0,104 0,018 0,987 <0,250 0,068
Antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 0,016 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,066 0,033 <0,010 0,051 <0,010 0,025 0,060 0,101 <0,010 0,115 0,084 0,025 0,350 <0,250 0,037
C2-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,134 0,092 <0,010 0,502 <0,010 0,048 0,137 0,192 <0,010 0,185 0,126 0,043 1,106 <0,250 0,074
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 0,040 <0,010 <0,010 0,012 0,013 <0,010 0,014 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,062 0,038 <0,010 0,119 <0,010 0,024 0,075 0,085 <0,010 0,095 0,057 0,025 0,189 <0,250 0,030
C2-Crisenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,118 0,076 <0,010 0,885 0,024 0,039 0,168 0,189 <0,010 0,206 0,091 0,070 1,273 <0,250 0,054
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,211 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,127 <0,010 <0,010
Perileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 1,324 0,921 0,063 0,265 0,137 0,238 0,361 1,183 0,016 0,842 2,021 0,335 0,213 0,899 0,911
37-HPA (mg/kg) jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 15,155 9,184 0,888 2,213 1,369 3,746 6,726 16,748 0,191 10,048 19,116 3,257 8,801 12,070 9,772

Poço
Profundidade (m)



 
341 

  
Tabela F.35  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 1 (ja neiro/2009).  
 

Tabela F.36 - Resultados de THP (mg/kg) em solo nos  Banhados 2 e 3.  

PM-00 PM-00 PM-00 PM-02 PM-02 PM-02 PM-04 PM-04 PM-04 PM-07 PM-07 PM-07 PM-09 PM-09 PM-09 PM-C PM-C PM-C
0,2 1,2 2,2 0,2 1,1 2,3 0,2 1,3 2,3 0,2 1,4 2,6 0,2 1,0 1,8 0,2 0,8 1,4

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-09 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 0,245 0,058 <0,010 0,163 1,159 <0,010 0,974 1,199 0,010 1,500 0,496 <0,010 3,225 0,700
Acenaftileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 0,036 <0,010 <0,250 0,059 <0,010 <0,25 0,015 <0,010 <0,250 <0,250
Fluoreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,138 0,062 <0,010 0,163 0,285 <0,010 0,250 0,382 <0,010 0,375 0,132 <0,0100 1,000 0,250
Fenantreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,187 0,128 <0,010 0,376 0,460 <0,010 0,425 0,560 <0,010 0,700 0,245 0,034 1,650 0,375
Antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,0100 <0,010 <0,010
Fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,028 <0,010 <0,010
Pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,026 0,049 <0,010 <0,010 0,036 <0,010 <0,010 <0,010 0,026 <0,250 <0,250
Benzo(a)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,022 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,0100 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,250
Criseno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 0,012 <0,010 0,015 0,064 0,047 <0,010 <0,25 0,029 0,040 <0,250 <0,010 0,039 <0,250 <0,250
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 0,037 <0,010 0,063 <0,010 <0,010 0,078 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jan-09 0,015 <0,010 <0,010 0,036 0,582 0,248 0,015 0,894 2,046 0,063 1,649 2,265 0,128 2,575 0,888 0,183 5,875 1,325

Poço
Profundidade (m)

PM-20 PM-20 PM-20 PM-26/27 PM-26/27 PM-26/27 PM-28 PM-28 PM-28 PM-29 PM-29 PM-29
0,2 0,8 1,5 0,2 1,3 1,8 0,2 0,8 1,5 0,2 1,0 2,0

Indicador Campanha
TPH (mg/kg) jul-08 109 196 36 491 12 4 12 651 5 3586 69 100
TPH (mg/kg) jan-09 291 80 59 610 12 3 689 21 13 4184 224 19
TPH (mg/kg) jul-09 - - - 693 16 - - - - 4309 42 -
TPH (mg/kg) jan-10 - - - 446 20 - - - - 1911 53 -

Poço
Profundidade (m)

PM-33 PM-33 PM-33 PM-34 PM-34 PM-34 PM-37 PM-37 PM-37 PM-SPZ-17 PM-SPZ-17 PM-SPZ-17
0,2 0,8 1,5 0,2 0,8 1,5 0,2 1,0 1,5 0,2 1,0 1,8

Indicador Campanha
TPH (mg/kg) jul-08 109 11 8 100 34 16 136 19 33 1717 10 13
TPH (mg/kg) jan-09 207 4 <2 204 11 3 135 23 30 1073 349 227
TPH (mg/kg) jul-09 - - - - - - - - - 7074 33 -
TPH (mg/kg) jan-10 - - - - - - - - - 4236 17 -

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.37 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo nos Banhados 2 e  3 (julho/2008).  
 

PM-20 PM-20 PM-20 PM-26/27 PM-26/27 PM-26/27 PM-28 PM-28 PM-28 PM-29 PM-29 PM-29
0,2 0,8 1,5 0,2 1,3 1,8 0,2 0,8 1,5 0,2 1,0 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jul-08 <0,010 0,028 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 4,069 0,112 0,081
2-MetilNaftaleno jul-08 <0,010 0,034 0,018 0,010 0,016 0,023 <0,010 0,010 0,013 11,042 0,252 0,298
1-MetilNaftaleno jul-08 <0,010 0,017 0,010 <0,010 0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 4,921 0,115 0,133
C2-Naftalenos jul-08 <0,010 0,040 0,026 0,022 0,030 0,041 <0,010 0,014 0,019 16,513 0,314 0,523
C3-Naftalenos jul-08 <0,010 0,036 0,016 0,039 0,018 0,028 <0,010 <0,010 <0,010 10,620 0,161 0,327
C4-Naftalenos jul-08 <0,010 0,022 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 3,950 0,033 0,085
Acenaftileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010
Fluoreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,900 0,013 0,021
C1-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,050 0,024 0,049
C2-Fluorenos jul-08 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 3,450 0,026 0,060
C3-Fluorenos jul-08 <0,010 0,019 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,275 0,010 0,033
Dibenzotiofeno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,500 <0,010 0,012
C2-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,000 <0,010 0,018
C3-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,825 <0,010 0,011
Fenantreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,600 0,026 0,052
C1-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,775 0,029 0,062
C2-Fenantrenos jul-08 <0,010 0,025 <0,010 0,030 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 4,425 0,040 0,082
C3-Fenantrenos jul-08 <0,010 0,043 <0,010 0,071 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 3,000 0,012 0,038
C4-Fenantrenos jul-08 <0,010 0,020 <0,010 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,075 <0,010 0,010
Antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,650 <0,010 <0,010
C2-Pirenos jul-08 <0,010 0,014 <0,010 0,080 <0,010 <0,010 0,079 <0,010 <0,010 0,775 <0,010 0,012
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,022 <0,010 <0,010 0,027 <0,010 <0,010 0,400 <0,010 <0,010
C2-Crisenos jul-08 <0,010 0,023 <0,010 0,088 <0,010 <0,010 0,149 <0,010 <0,010 0,900 <0,010 0,010
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jul-08 <0,010 <0,010 0,049 <0,010 0,078 <0,010 <0,010 0,034 <0,010 <0,010 0,084 0,116
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-08 <0,010 0,028 <0,010 0,055 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 6,569 0,151 0,154
37-HPA (mg/kg) jul-08 <0,010 0,362 1,119 0,458 0,152 0,115 0,255 0,058 0,032 77,720 1,251 2,033

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.37 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo nos Banhados 2 e  3 (julho/2008) - CONTINUAÇÃO.  
 PM-33 PM-33 PM-33 PM-34 PM-34 PM-34 PM-37 PM-37 PM-37 PM-SPZ-17 PM-SPZ-17 PM-SPZ-17

0,2 0,8 1,5 0,2 0,8 1,5 0,2 1,0 1,5 0,2 1,0 1,8
Indicador (mg/kg) Campanha

Naftaleno jul-08 <0,010 0,010 <0,010 0,023 0,015 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 3,469 0,019 0,012
2-MetilNaftaleno jul-08 0,014 0,015 <0,010 0,067 0,023 0,020 0,022 0,021 <0,010 11,717 0,033 0,025
1-MetilNaftaleno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,034 0,014 0,013 <0,010 0,010 <0,010 4,971 0,019 0,015
C2-Naftalenos jul-08 0,026 0,019 <0,010 0,114 <0,010 0,030 0,020 0,025 <0,010 20,390 0,044 0,042
C3-Naftalenos jul-08 0,019 0,014 <0,010 0,073 <0,010 0,020 0,019 0,017 <0,010 13,921 0,021 0,027
C4-Naftalenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 5,549 <0,010 <0,010
Acenaftileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010
Fluoreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,025 <0,010 <0,010
C1-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 2,900 <0,010 <0,010
C2-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 4,600 <0,010 <0,010
C3-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,036 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,750 <0,010 <0,010
Dibenzotiofeno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,725 <0,010 <0,010
C2-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 1,375 <0,010 <0,010
C3-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 <0,010 1,100 <0,010 <0,010
Fenantreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,425 <0,010 <0,010
C1-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 <0,010 0,020 <0,010 <0,010 3,875 <0,010 <0,010
C2-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,032 <0,010 <0,010 0,035 <0,010 <0,010 6,425 <0,010 <0,010
C3-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,032 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 4,575 <0,010 <0,010
C4-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,200 <0,010 <0,010
Antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010
Pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,250 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 0,625 <0,010 <0,010
C2-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,076 <0,010 <0,010 1,625 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 0,700 <0,010 <0,010
C2-Crisenos jul-08 0,024 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,095 <0,010 <0,010 1,925 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 0,106 0,113 <0,010 0,180 0,042
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-08 <0,010 0,010 <0,010 0,048 0,015 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 6,919 0,019 0,012
37-HPA (mg/kg) jul-08 0,083 0,058 <0,010 0,519 0,052 0,109 0,396 0,179 0,113 97,867 0,316 0,163

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.38 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo nos Banhados 2 e  3 (janeiro/2009).  
 

PM-20 PM-20 PM-20 PM-26/27 PM-26/27 PM-26/27 PM-28 PM-28 PM-28 PM-29 PM-29 PM-29
0,2 0,8 1,5 0,2 1,3 1,8 0,2 0,8 1,5 0,2 1,0 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,400 0,203 0,018
Acenaftileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,200 0,032 <0,010
Fenantreno jan-09 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 4,425 0,055 <0,010
Antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jan-09 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jan-09 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jan-09 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,000 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jan-09 0,037 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 9,025 0,290 0,018

Poço
Profundidade (m)

PM-33 PM-33 PM-33 PM-34 PM-34 PM-34 PM-37 PM-37 PM-37 PM-SPZ-17 PM-SPZ-17 PM-SPZ-17
0,2 0,8 1,5 0,2 0,8 1,5 0,2 1,0 1,5 0,2 1,0 1,8

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010 2,250 1,000 0,317
Acenaftileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,012 0,022
Fluoreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,725 0,146 0,106
Fenantreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 1,075 0,201 0,139
Antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 0,013 <0,010 0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jan-09 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 <0,25 0,013 0,011
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jan-09 0,013 <0,010 <0,010 0,028 <0,010 <0,010 0,087 0,013 0,023 4,050 1,382 0,595

Profundidade (m)
Poço
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Tabela F.39 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo nos Banhados 2 e  3 (julho/2009).  

PM-29 PM-29 PM-29
0,2 1,0 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jul-09 1,770 - -
Acenaftileno jul-09 <0,010 - -
Acenafteno jul-09 0,100 - -
Fluoreno jul-09 0,380 - -
Fenantreno jul-09 0,760 - -
Antraceno jul-09 <0,010 - -
Fluoranteno jul-09 <0,010 - -
Pireno jul-09 <0,010 - -
Benzo(a)antraceno jul-09 <0,010 - -
Criseno jul-09 0,200 - -
Benzo(b)fluoranteno jul-09 <0,010 - -
Benzo(k)fluoranteno jul-09 <0,010 - -
Benzo(a)pireno jul-09 <0,010 - -
Indeno(123-cd)pireno jul-09 <0,010 - -
Dibenzo(a,h)antraceno jul-09 <0,010 - -
Benzo(ghi)perileno jul-09 <0,010 - -
16-HPA (mg/kg) jul-09 3,210 - -

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.40 - Resultados de THP (mg/kg) em solo no Banhado 4.  
 

BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 
0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0

Indicador (mg/kg) Campanha
TPH (mg/kg) mar-03 1459 3206 6453 1088 3843 13390 591 273 97 3020 1675 2769
TPH (mg/kg) jul-03 - - - 46379 856 2919 81875 1436 557 151039 409 514
TPH (mg/kg) nov-03 1820 400 190 8730 1460 300 11190 280 910 94140 1490 16520
TPH (mg/kg) abr-04 33330 410 330 13850 2130 3610 32040 160 120 80650 560 920
TPH (mg/kg) jan-07 159 17 56 802 112 19 2359 10 <2 84 77 27
TPH (mg/kg) jul-07 33 12 6 131 21 30 1300 4 95 21 46 59
TPH (mg/kg) jul-08 72 4 4 277 41 12 1756 3 3 32 22 21
TPH (mg/kg) jan-09 10 5 5 42 70 14 217 14 30 26 21 16
TPH (mg/kg) jul-09 50 - - - - - 2936 - - 30 - -
TPH (mg/kg) jan-10 34 - - - - - 194 - - 846 - -

Poço
Profundidade (m)

BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
TPH (mg/kg) mar-03 512 178 131 1036 164 111 1571 2123 245 13028 1749 257
TPH (mg/kg) jul-03 6670 200 304 1184 33 217 52362 301 143 945 88 106
TPH (mg/kg) nov-03 2410 530 490 2970 310 150 4340 650 240 90 150 350
TPH (mg/kg) abr-04 1980 180 210 1620 210 270 28630 220 130 100 90 1120
TPH (mg/kg) jan-07 20 13 23 52 3 54 3465 6 7 22 9 <2
TPH (mg/kg) jul-07 24 25 22 13 <1 36 11 4 <1 28 8 4
TPH (mg/kg) jul-08 14 9 14 80 9 26 678 11 7 35 11 7
TPH (mg/kg) jan-09 1101 9 13 6 4 29 162 3 2 12 2 2
TPH (mg/kg) jul-09 - - - - - - 117 - - - - -
TPH (mg/kg) jan-10 - - - - - - 112 - - - - -

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.41 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ma rço/2003).  
BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 
0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno mar-03 0,017 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno mar-03 <0,0005 <0,0005 0,072 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,004
Fenantreno mar-03 0,005 0,007 0,163 0,135 0,015 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,003
Antraceno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoranteno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,157 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,635 0,054 0,048
Pireno mar-03 <0,0005 <0,0005 0,165 <0,0005 0,159 0,029 <0,0005 <0,0005 <0,0005 1,239 0,150 <0,0005
Benzo(a)antraceno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,029 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,079 <0,0005 <0,0005
Criseno mar-03 <0,0005 <0,0005 0,241 <0,0005 0,054 <0,0005 <0,0005 0,004 0,040 0,650 0,134 <0,0005
Benzo(b)fluoranteno mar-03 0,008 0,009 <0,0005 0,220 0,018 0,142 0,013 0,005 0,191 1,088 0,643 0,131
Benzo(k)fluoranteno mar-03 0,004 <0,0005 <0,0005 0,091 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno mar-03 0,004 0,001 0,096 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,004 0,104 0,286 0,248 <0,0005
Indeno(123-cd)pireno mar-03 0,006 0,005 <0,0005 0,255 <0,0005 0,214 0,004 0,006 0,033 0,142 0,237 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno mar-03 0,005 <0,0005 <0,0005 0,213 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno mar-03 0,003 <0,0005 <0,0005 0,053 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) mar-03 0,052 0,022 0,737 0,967 0,432 0,385 0,017 0,019 0,368 4,119 1,466 0,186

Poço
Profundidade (m)

BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,089 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fenantreno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,101 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Antraceno mar-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoranteno mar-03 0,014 0,004 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Pireno mar-03 <0,0005 <0,0005 0,012 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)antraceno mar-03 <0,0005 0,008 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,023 <0,0005 0,031 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Criseno mar-03 <0,0005 0,009 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,025 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(b)fluoranteno mar-03 0,209 0,027 0,009 0,033 <0,0005 0,017 0,079 0,028 0,064 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(k)fluoranteno mar-03 <0,0005 0,013 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,010 0,046 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno mar-03 <0,0005 0,006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,008 0,050 <0,0005 0,074 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Indeno(123-cd)pireno mar-03 <0,0005 0,005 0,001 0,005 0,002 <0,0005 0,092 0,041 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno mar-03 <0,0005 0,002 0,000 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,085 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno mar-03 <0,0005 0,002 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,092 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) mar-03 0,223 0,076 0,023 0,038 0,002 0,035 0,492 0,070 0,359 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.42  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ju lho/2003).  
 

BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 
0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 0,615 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Acenaftileno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Acenafteno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fluoreno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 8,437 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 23,427
Fenantreno jul-03 - - - 0,050 <0,0005 9,196 <0,0005 <0,0005 7,466 0,010 < 0,0005 17,903
Antraceno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fluoranteno jul-03 - - - <0,0005 0,100,6 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,029 0,079 < 0,0005
Pireno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 10,791 <0,0005 <0,0005 10,675 0,055 < 0,0005 18,692
Benzo(a)antraceno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 4,986 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Criseno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 15,587 <0,0005 <0,0005 12,460 0,019 < 0,0005 27,548
Benzo(b)fluoranteno jul-03 - - - 0,072 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,138 < 0,0005 < 0,0005
Benzo(k)fluoranteno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Benzo(a)pireno jul-03 - - - 4,805 0,783 <0,0005 0,783 <0,0005 6,036 4,847 0,352 13,991
Indeno(123-cd)pireno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Benzo(ghi)perileno jul-03 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
16-HPA (mg/kg) jul-03 - - - 4,927 0,783 49,610 0,783 <0,0005 36,638 5,098 0,430 101,560

Profundidade (m)
Poço

BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 3,995 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fenantreno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,006 0,020 8,794 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Antraceno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoranteno jul-03 17,436 0,031 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Pireno jul-03 <0,0005 0,016 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 8,834 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)antraceno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Criseno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 17,530 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(b)fluoranteno jul-03 <0,0005 0,140 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,000 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(k)fluoranteno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno jul-03 44,035 0,185 <0,0005 0,106 0,022 <0,0005 0,068 0,088 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Indeno(123-cd)pireno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno jul-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) jul-03 61,471 0,371 <0,0005 0,106 0,022 <0,0005 0,073 0,108 39,152 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Poço
Profundidade (m)



 
349 

 
 

Tabela F.43  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (no vembro/2003).  
BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 
0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Acenaftileno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Acenafteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fluoreno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,305 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fenantreno nov-03 <0,0005 <0,0005 0,104 <0,0005 <0,0005 0,558 <0,0005 <0,0005 0,394 < 0,0005 < 0,0005 5,528
Antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fluoranteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,388 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 2,278 0,466 < 0,0005
Pireno nov-03 <0,0005 <0,0005 0,420 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 2,556 0,688 5,920
Benzo(a)antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,428 0,234 < 0,0005
Criseno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,229 0,655 0,126 <0,0005 0,659 0,954 0,537 9,231
Benzo(b)fluoranteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,116 <0,0005 <0,0005 0,791 0,494 < 0,0005
Benzo(k)fluoranteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,476 0,240 < 0,0005
Benzo(a)pireno nov-03 0,192 0,061 3,716 0,090 1,668 0,365 12,500 0,035 0,962 13,716 3,608 6,842
Indeno(123-cd)pireno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Benzo(ghi)perileno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
16-HPA (mg/kg) nov-03 0,192 0,061 4,240 0,090 2,285 1,577 12,742 0,035 2,320 21,198 6,267 27,521

Poço
Profundidade (m)

BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenaftileno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Acenafteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoreno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,290 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fenantreno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,031 <0,0005 <0,0005 2,714 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Fluoranteno nov-03 0,078 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,032 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Pireno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,040 <0,0005 <0,0005 1,369 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)antraceno nov-03 0,097 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Criseno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,105 <0,0005 <0,0005 3,075 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(b)fluoranteno nov-03 0,415 0,348 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,038 0,773 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(k)fluoranteno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(a)pireno nov-03 14,777 0,553 0,444 0,257 0,092 0,202 2,456 2,274 4,506 0,118 <0,0005 <0,0005
Indeno(123-cd)pireno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,147 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Benzo(ghi)perileno nov-03 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
16-HPA (mg/kg) nov-03 15,368 0,901 0,444 0,257 0,092 0,410 2,494 3,194 11,954 0,118 <0,0005 <0,0005

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.44  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ab ril/2004).  
 

BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 
0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Acenaftileno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Acenafteno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fluoreno abr-04 11,606 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 2,761 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fenantreno abr-04 10,407 0,016 0,007 3,180 <0,0005 <0,0005 10,539 <0,0005 0,001 46,785 < 0,0005 < 0,0005
Antraceno abr-04 1,621 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 2,031 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Fluoranteno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,138 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,002 < 0,0005 0,069 < 0,0005
Pireno abr-04 32,000 <0,0005 <0,0005 1,966 0,906 <0,0005 4,596 <0,0005 0,003 41,143 0,065 < 0,0005
Benzo(a)antraceno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 47,287 < 0,0005 < 0,0005
Criseno abr-04 34,603 <0,0005 <0,0005 1,256 <0,0005 <0,0005 3,679 <0,0005 0,001 66,420 0,011 < 0,0005
Benzo(b)fluoranteno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,002 < 0,0005 < 0,0005 0,266
Benzo(k)fluoranteno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 0,003 < 0,0005
Benzo(a)pireno abr-04 <0,0005 0,009 0,029 <0,0005 0,798 0,550 <0,0005 0,002 0,024 < 0,0005 0,049 5,256
Indeno(123-cd)pireno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Benzo(ghi)perileno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
16-HPA (mg/kg) abr-04 90,237 0,025 0,036 6,402 1,843 0,550 23,605 0,002 0,032 201,635 0,197 5,522

Poço
Profundidade (m)

BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Acenaftileno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Acenafteno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Fluoreno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Fenantreno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 10,494 0,002 <0,0005 - - <0,0005
Antraceno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Fluoranteno abr-04 <0,0005 0,003 0,001 <0,0005 0,001 <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 - - <0,0005
Pireno abr-04 <0,0005 0,004 0,001 0,016 0,001 <0,0005 15,788 0,002 <0,0005 - - <0,0005
Benzo(a)antraceno abr-04 <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Criseno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 22,990 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Benzo(b)fluoranteno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Benzo(k)fluoranteno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,000 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Benzo(a)pireno abr-04 <0,0005 0,025 0,007 <0,0005 0,003 0,202 <0,0005 0,003 <0,0005 - - <0,0005
Indeno(123-cd)pireno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Dibenzo(a,h)antraceno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
Benzo(ghi)perileno abr-04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - <0,0005
16-HPA (mg/kg) abr-04 <0,0005 0,031 0,010 0,016 0,005 0,202 49,272 0,007 <0,0005 - - <0,0005

Profundidade (m)
Poço
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Tabela F.45 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (jan eiro/2007).  
BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 
0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-07 0,031 <0,010 <0,010 0,387 <0,010 <0,010 0,196 <0,010 <0,010 0,048 <0,010 <0,010
2-MetilNaftaleno jan-07 0,150 <0,010 <0,010 1,826 <0,010 0,013 0,752 <0,010 <0,010 0,067 <0,010 0,020
1-MetilNaftaleno jan-07 0,092 <0,010 <0,010 1,063 <0,010 <0,010 0,599 <0,010 <0,010 0,046 <0,010 0,014
C2-Naftalenos jan-07 0,214 <0,010 <0,010 3,712 0,014 0,023 2,831 <0,010 <0,010 0,030 <0,010 0,017
C3-Naftalenos jan-07 0,178 <0,010 <0,010 3,218 0,016 0,023 2,739 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010
C4-Naftalenos jan-07 0,094 <0,010 <0,010 1,680 <0,010 0,010 1,140 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenaftileno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 0,030 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jan-07 0,018 <0,010 <0,010 0,174 <0,010 <0,010 0,408 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fluorenos jan-07 0,024 <0,010 <0,010 0,302 <0,010 <0,010 0,439 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fluorenos jan-07 0,056 <0,010 <0,010 0,705 <0,010 <0,010 0,600 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fluorenos jan-07 0,084 <0,010 <0,010 0,852 <0,010 <0,010 0,562 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzotiofeno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,050 <0,010 <0,010 0,060 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jan-07 0,069 <0,010 <0,010 1,190 <0,010 <0,010 0,298 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Dibenzotiofenos jan-07 0,034 <0,010 <0,010 0,513 <0,010 <0,010 0,066 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Dibenzotiofenos jan-07 0,055 <0,010 <0,010 0,605 <0,010 <0,010 0,352 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jan-07 0,031 <0,010 <0,010 0,284 <0,010 <0,010 0,209 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fenantrenos jan-07 0,085 <0,010 <0,010 0,794 <0,010 <0,010 0,675 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fenantrenos jan-07 0,300 <0,010 <0,010 2,340 0,013 0,018 1,273 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fenantrenos jan-07 0,174 <0,010 <0,010 1,400 <0,010 0,017 0,865 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Fenantrenos jan-07 0,097 <0,010 <0,010 0,620 <0,010 <0,010 0,276 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 0,036 <0,010
Pireno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 0,022 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jan-07 0,018 <0,010 <0,010 0,190 <0,010 <0,010 0,193 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,012
C2-Pirenos jan-07 0,045 <0,010 <0,010 0,420 0,013 <0,010 0,320 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,011
Benzo(a)antraceno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 0,032 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jan-07 0,018 <0,010 <0,010 <0,050 0,023 <0,010 0,158 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,020
C2-Crisenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,385 <0,010 <0,010 0,285 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,022
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,011
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jan-07 <0,010 0,077 0,021 0,525 0,737 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,136 0,590
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jan-07 0,080 <0,010 <0,010 0,870 <0,010 <0,010 0,926 <0,010 <0,010 0,048 0,036 0,011
37-HPA (mg/kg) jan-07 1,867 0,077 0,021 23,260 0,816 0,104 15,409 <0,010 <0,010 0,203 0,172 0,717

Profundidade (m)
Poço
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Tabela F.45  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ja neiro/2007) - CONTINUAÇÃO.  

BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-07 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,217 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
2-MetilNaftaleno jan-07 0,017 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 1,666 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010
1-MetilNaftaleno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,948 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Naftalenos jan-07 0,019 <0,010 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 4,577 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010
C3-Naftalenos jan-07 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 5,378 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Naftalenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,680 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenaftileno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,060 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,349 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fluorenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,707 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fluorenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,620 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fluorenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,267 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzotiofeno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,130 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,780 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,518 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,940 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,869 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fenantrenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,929 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fenantrenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 4,690 0,011 0,014 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fenantrenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,590 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Fenantrenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,720 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,200 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,250 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Pirenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 0,640 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,050 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Crisenos jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,580 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jan-07 <0,010 0,017 0,020 <0,010 <0,010 0,317 0,200 0,094 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jan-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jan-07 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1,765 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010
37-HPA (mg/kg) jan-07 0,061 0,017 0,020 <0,010 0,040 0,327 36,575 0,105 0,035 0,045 0,017 <0,010

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.46 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ju lho/2007).  
 BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 

0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0
Indicador (mg/kg) Campanha

Naftaleno jul-07 0,073 <0,010 <0,010 0,263 <0,010 <0,010 0,749 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
2-MetilNaftaleno jul-07 0,053 <0,010 <0,010 0,439 <0,010 <0,010 1,499 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1-MetilNaftaleno jul-07 0,044 <0,010 <0,010 0,249 <0,010 <0,010 0,968 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,274 <0,010 <0,010 2,642 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,118 <0,010 <0,010 3,467 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,038 <0,010 <0,010 2,919 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenaftileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 0,117 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,019 <0,010 <0,010 0,390 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 0,793 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,021 0,011 <0,010 1,409 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzotiofeno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,024 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 0,183 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010 0,531 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 0,622 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,032 <0,010 <0,010 0,075 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,050 <0,010 <0,010 0,389 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,068 <0,010 <0,010 1,845 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,037 <0,010 <0,010 2,327 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 1,637 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,024 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,324 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Pirenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 0,510 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Crisenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,734 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,024 0,023 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jul-07 0,045 <0,010 0,120 0,020 <0,010 0,091 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,016
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-07 0,073 <0,010 <0,010 0,316 <0,010 0,024 1,017 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
37-HPA (mg/kg) jul-07 0,215 <0,010 0,120 1,740 0,011 0,115 24,230 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,016

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.46  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ju lho/2007) - CONTINUAÇÃO.  
BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,205 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
2-MetilNaftaleno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,125 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1-MetilNaftaleno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,037 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,028 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Naftalenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenaftileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fluorenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fluorenos jul-07 <0,010 0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzotiofeno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fenantrenos jul-07 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Fenantrenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Pirenos jul-07 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Crisenos jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,192 0,042 0,025 0,024 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-07 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,205 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
37-HPA (mg/kg) jul-07 <0,010 0,059 <0,010 <0,010 <0,010 0,192 0,437 0,025 0,024 <0,010 <0,010 <0,010

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.47  - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ju lho/2008).  
 BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 

0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0
Indicador (mg/kg) Campanha

Naftaleno jul-08 0,142 <0,010 <0,010 0,930 0,010 0,018 1,424 0,015 0,013 0,087 0,010 <0,010
2-MetilNaftaleno jul-08 0,295 0,034 0,016 2,329 0,047 0,035 3,949 0,033 0,030 0,070 0,027 0,013
1-MetilNaftaleno jul-08 0,160 0,022 0,011 1,090 0,028 0,022 1,800 0,022 0,020 0,042 0,016 <0,010
C2-Naftalenos jul-08 0,514 0,149 0,067 2,609 0,148 0,103 5,349 0,106 0,093 0,065 0,055 0,026
C3-Naftalenos jul-08 0,290 0,111 0,040 1,178 0,090 0,045 2,898 0,053 0,045 0,030 0,039 0,016
C4-Naftalenos jul-08 0,083 0,030 <0,010 0,305 0,020 <0,010 0,725 0,011 0,015 <0,010 0,013 <0,010
Acenaftileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,023 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jul-08 0,026 <0,010 <0,010 0,134 <0,010 <0,010 0,300 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fluorenos jul-08 0,061 0,018 <0,010 0,243 0,014 <0,010 0,624 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fluorenos jul-08 0,065 0,021 <0,010 0,260 <0,010 <0,010 0,825 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fluorenos jul-08 0,041 0,018 <0,010 0,200 <0,010 <0,010 0,575 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzotiofeno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Dibenzotiofenos jul-08 0,020 <0,010 <0,010 0,059 <0,010 <0,010 0,250 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Dibenzotiofenos jul-08 0,014 <0,010 <0,010 0,042 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jul-08 0,039 0,012 <0,010 0,172 <0,010 <0,010 0,475 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fenantrenos jul-08 0,056 0,017 <0,010 0,226 <0,010 <0,010 0,725 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fenantrenos jul-08 0,107 0,031 <0,010 0,322 <0,010 <0,010 1,175 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fenantrenos jul-08 0,088 0,025 <0,010 0,197 <0,010 <0,010 0,900 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Fenantrenos jul-08 0,017 0,010 <0,010 0,055 <0,010 <0,010 0,300 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,024 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,019 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Pirenos jul-08 0,025 <0,010 <0,010 0,058 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Crisenos jul-08 0,022 <0,010 <0,010 0,036 <0,010 <0,010 <0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jul-08 <0,010 <0,010 0,088 0,019 0,054 0,067 <0,010 <0,010 0,042 <0,010 0,016 0,051
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-08 0,207 0,012 <0,0101 1,259 0,034 0,018 2,199 0,015 0,013 0,087 0,010 <0,010
37-HPA (mg/kg) jul-08 2,065 0,498 0,222 10,555 0,435 0,290 22,294 0,240 0,258 0,294 0,176 0,106

Poço
Profundidade (m)
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Tabela F.47 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ju lho/2008) - CONTINUAÇÃO.  
 BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 

0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0
Indicador (mg/kg) Campanha

Naftaleno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 1,699 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 <0,010
2-MetilNaftaleno jul-08 0,022 0,013 0,01 0,016 0,015 0,033 4,574 0,01 0,021 0,015 0,012 0,022
1-MetilNaftaleno jul-08 0,014 <0,010 <0,010 0,01 0,011 0,02 1,95 <0,010 0,018 0,01 <0,010 0,013
C2-Naftalenos jul-08 0,055 0,029 0,023 0,052 0,061 0,101 5,699 0,022 0,031 0,044 0,066 0,079
C3-Naftalenos jul-08 0,030 0,018 0,014 0,03 0,033 0,059 2,824 0,014 0,015 0,024 0,044 0,047
C4-Naftalenos jul-08 0,011 <0,010 <0,010 0,01 <0,010 0,01 0,514 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,01
Acenaftileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,127 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,251 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,292 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fluorenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,138 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzotiofeno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,059 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,061 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Dibenzotiofenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,04 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,208 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,271 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 0,388 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C3-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 0,216 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C4-Fenantrenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,058 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Pirenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 0,047 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C1-Crisenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
C2-Crisenos jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010 <0,010 0,036 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Perileno jul-08 <0,010 <0,010 0,073 <0,010 0,023 0,154 0,018 0,013 0,032 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jul-08 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,0140 2,0540 <0,010 0,0150 <0,010 <0,010 <0,010
37-HPA (mg/kg) jul-08 0,132 0,06 0,12 0,17 0,143 0,391 19,552 0,059 0,132 0,093 0,132 0,171

Profundidade (m)
Poço
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Tabela F.48 - Resultados de HPA (mg/kg) em solo no Banhado 4 (ja neiro/2009).  
 

BH-1 BH-1 BH-1 BH-2 BH-2 BH-2 BH-03 BH-03 BH-03 BH-4 BH-4 BH-4 
0,2 1,6 1,8 0,2 1,6 2,6 0,2 1,2 2,0 0,2 1,7 3,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,059 <0,010 <0,010 0,051 <0,010 <0,010 0,066 <0,010 <0,010
Acenaftileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,021 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,047 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,027 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,037 <0,010
Pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 0,070 0,027 <0,010 0,119 <0,010 <0,010 0,066 0,037 <0,010

Profundidade (m)
Poço

BH-5 BH-5 BH-5 BH-7 BH-7 BH-7 BH-8 BH-8 BH-8 BH-9 BH-9 BH-9 
0,2 1,3 2,0 0,2 1,7 3,0 0,2 1,2 2,0 0,2 1,6 2,0

Indicador (mg/kg) Campanha
Naftaleno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,032 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenaftileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Acenafteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fenantreno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,073 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Criseno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
16-HPA (mg/kg) jan-09 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,105 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Poço
Profundidade (m)
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Resultados analíticos completos – Águas Subterrânea s no Ponto Zero 
 
Tabela F.49 -  Resultados de THP (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1.  

 
FL: fase livre. 
 
 
Tabela F.50 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1 
(abril/2004).  

 
 
  

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador Campanha
TPH (µg/L) out-00 1888 FL 21928 FL FL 3434
TPH (µg/L) ago-01 - 27546 3690 81778 FL 2984
TPH (µg/L) mar-03 5,2 3,6 6,8 4,4 - -
TPH (µg/L) jun-03 4,8 7,2 9,4 5,1 - -
TPH (µg/L) nov-03 150 3 50 13 - 148
TPH (µg/L) abr-04 246 298 327 422 - 353
TPH (µg/L) jan-07 <100 FL 500 70100 FL 1500
TPH (µg/L) jul-07 - 100 300 200 800 8700
TPH (µg/L) jul-08 <30 <30 <30 370 1430 750
TPH (µg/L) jan-09 <100 640 <100 780 FL 240
TPH (µg/L) mai-09 - - - - - -
TPH (µg/L) jul-09 <100 450 <100 1580 FL 220
TPH (µg/L) jan-10 <30 3370 200 2310 - 660
TPH (µg/L) abr-10 - 1970 - 2320 3560 380

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno abr-04 <0,01 0,82 - <0,01 - <0,01
Acenaftileno abr-04 <0,01 0,02 - <0,01 - <0,01
Acenafteno abr-04 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01
Fluoreno abr-04 1,58 0,38 - 3,11 - 3,06
Fenantreno abr-04 49,03 3,76 - 42,08 - 64,93
Antraceno abr-04 0,39 0,03 - <0,01 - <0,01
Fluoranteno abr-04 1,67 0,10 - 1,52 - 1,56
Pireno abr-04 1,64 0,08 - 1,23 - 1,14
Benzo(a)antraceno abr-04 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01
Criseno abr-04 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(b)fluoranteno abr-04 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(k)fluoranteno abr-04 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(a)pireno abr-04 1,00 0,05 - 0,68 - 3,62
Dibenzo(a,h)antraceno abr-04 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(ghi)perileno abr-04 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01
15-HPA (µg/L) abr-04 55,31 5,24 - 48,62 - 74,31
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Tabela F.51 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1 
(janeiro/2007).  

 
  

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jan-07 0,036 - 25,758 30,028 - 15,638
2-MetilNaftaleno jan-07 0,015 - 14,188 90,288 - 15,868
1-MetilNaftaleno jan-07 <0,01 - 8,030 41,490 - 10,350
C2-Naftalenos jan-07 <0,01 - 8,469 147,236 - 10,402
C3-Naftalenos jan-07 <0,01 - 1,231 29,441 - 1,189
C4-Naftalenos jan-07 <0,01 - 1,691 61,043 - 1,288
Acenaftileno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01
Acenafteno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,01 - 0,056
Fluoreno jan-07 <0,01 - 0,364 5,974 - 0,792
C1-Fluorenos jan-07 <0,01 - 0,691 12,548 - 0,814
C2-Fluorenos jan-07 <0,01 - 0,654 23,398 - 0,540
C3-Fluorenos jan-07 <0,01 - 0,423 21,548 - 0,293
Dibenzotiofeno jan-07 <0,01 - 0,075 1,400 - 0,158
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <0,01 - 0,624 18,572 - 0,316
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <0,01 - 0,204 10,420 - 0,034
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <0,01 - 0,143 12,349 - 0,117
Fenantreno jan-07 <0,01 - 0,455 10,350 - 0,612
C1-Fenantrenos jan-07 <0,01 - 1,129 26,948 - 0,983
C2-Fenantrenos jan-07 <0,01 - 1,164 57,496 - 0,892
C3-Fenantrenos jan-07 <0,01 - 0,444 33,946 - 0,330
C4-Fenantrenos jan-07 <0,01 - 0,232 17,899 - 0,148
Antraceno jan-07 <0,01 - 0,089 3,500 - 0,071
Fluoranteno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01
Pireno jan-07 <0,01 - <0,01 0,500 - <0,01
C1-Pirenos jan-07 <0,01 - 0,158 8,249 - 0,099
C2-Pirenos jan-07 0,023 - 0,160 11,250 - 0,134
Benzo(a)antraceno jan-07 <0,01 - <0,01 0,550 - <0,01
Criseno jan-07 <0,01 - <0,01 0,575 - <0,01
C1-Crisenos jan-07 <0,01 - 0,032 3,525 - 0,035
C2-Crisenos jan-07 <0,01 - 0,025 2,874 - 0,026
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,375 - <0,01
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,375 - <0,01
Benzo(a)pireno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,375 - <0,01
Perileno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01
Benzo(ghi)perileno jan-07 <0,01 - <0,01 <0,01 - <0,01
16-HPA (µg/L) jan-07 0,036 - 26,666 51,477 - 17,169
37-HPA (µg/L) jan-07 0,074 - 66,433 683,397 - 61,185
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Tabela F.52 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1 
(julho/2007).  

 
  

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jul-07 - 4,171 4,366 43,946 13,671 14,821
2-MetilNaftaleno jul-07 - 8,074 2,254 48,274 33,649 25,299
1-MetilNaftaleno jul-07 - 5,354 1,959 26,679 20,604 19,679
C2-Naftalenos jul-07 - 3,725 2,847 3,495 15,666 47,007
C3-Naftalenos jul-07 - 1,829 1,524 2,019 6,490 41,922
C4-Naftalenos jul-07 - 0,065 0,459 0,349 1,612 18,272
Acenaftileno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Acenafteno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 0,030 <0,030
Fluoreno jul-07 - 0,191 0,074 0,367 0,970 0,890
C1-Fluorenos jul-07 - 0,288 0,305 0,323 0,947 3,490
C2-Fluorenos jul-07 - 0,159 0,342 0,171 0,711 7,230
C3-Fluorenos jul-07 - 0,084 0,177 0,107 0,588 10,718
Dibenzotiofeno jul-07 - <0,030 <0,030 0,039 0,096 0,134
C1-Dibenzotiofenos jul-07 - 0,048 0,068 0,055 0,195 0,831
C2-Dibenzotiofenos jul-07 - 0,048 0,126 0,058 0,395 2,238
C3-Dibenzotiofenos jul-07 - <0,030 0,090 <0,030 0,329 2,672
Fenantreno jul-07 - 0,206 0,166 0,581 0,928 1,608
C1-Fenantrenos jul-07 - 0,527 0,728 0,576 1,682 5,006
C2-Fenantrenos jul-07 - 0,328 0,846 0,340 2,225 16,970
C3-Fenantrenos jul-07 - 0,081 0,454 0,127 1,284 12,080
C4-Fenantrenos jul-07 - <0,030 0,084 <0,030 0,317 14,294
Antraceno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 0,066 0,447
Fluoranteno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Pireno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
C1-Pirenos jul-07 - <0,030 0,088 <0,030 0,136 1,228
C2-Pirenos jul-07 - <0,030 <0,030 0,031 0,146 2,207
Benzo(a)antraceno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Criseno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
C1-Crisenos jul-07 - <0,030 0,030 <0,030 <0,030 <0,030
C2-Crisenos jul-07 - <0,030 0,092 <0,030 0,225 4,990
Benzo(b)fluoranteno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(k)fluoranteno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(a)pireno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Perileno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Indeno(123-cd)pireno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(ghi)perileno jul-07 - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
16-HPA (µg/L) jul-07 - 4,568 4,606 44,894 15,665 17,766
37-HPA (µg/L) jul-07 - 25,180 17,079 127,540 102,960 254,030
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Tabela F.53 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1 
(julho/2008).  

 
  

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jul-08 <0,03 0,098 0,073 15,576 <0,3 0,252
2-MetilNaftaleno jul-08 0,041 0,084 0,115 1,271 1,042 4,052
1-MetilNaftaleno jul-08 <0,03 0,036 0,301 9,816 0,826 3,262
C2-Naftalenos jul-08 <0,03 0,050 0,319 14,040 4,780 7,777
C3-Naftalenos jul-08 <0,03 0,040 0,260 6,967 6,527 4,921
C4-Naftalenos jul-08 <0,03 0,090 0,153 0,963 3,264 1,562
Acenaftileno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Acenafteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,133 <0,3 0,147
Fluoreno jul-08 <0,03 <0,03 0,050 1,095 0,358 0,889
C1-Fluorenos jul-08 <0,03 <0,03 0,094 1,410 1,426 1,730
C2-Fluorenos jul-08 <0,03 0,063 0,126 0,953 2,396 1,551
C3-Fluorenos jul-08 <0,03 0,114 0,087 0,350 1,744 0,658
Dibenzotiofeno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,145 <0,3 0,036
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,194 0,309 0,216
C2-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,202 0,777 0,300
C3-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,098 0,720 0,203
Fenantreno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 1,440 0,500 0,067
C1-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 1,072 1,506 0,837
C2-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 0,060 1,108 3,869 1,727
C3-Fenantrenos jul-08 <0,03 0,057 <0,03 0,516 3,500 0,913
C4-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,077 0,690 0,466
Antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,3 <0,03
C1-Pirenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,050 <0,3 0,106
C2-Pirenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,114 0,630 0,192
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Criseno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
C1-Crisenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,038 0,388 0,102
C2-Crisenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 0,075 0,780 0,217
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(a)pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Perileno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,03 <0,03 <0,030 <0,03 <0,03 <0,03
16-HPA (µg/L) jul-08 <0,03 0,098 0,123 18,244 0,858 1,355
37-HPA (µg/L) jul-08 0,041 0,632 1,638 57,703 36,032 32,183
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Tabela F.54 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1 
(janeiro/2009).  

 
 
Tabela F.55 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1 
(julho/2009).  

 
 
  

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jan-09 <0,03 4,600 0,340 37,520 - 12,500
Acenaftileno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Acenafteno jan-09 <0,03 0,170 <0,03 0,140 - 0,220
Fluoreno jan-09 <0,03 1,360 <0,03 1,390 - 1,230
Fenantreno jan-09 <0,03 0,130 <0,03 1,130 - 0,530
Antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Pireno jan-09 <0,03 0,060 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(a)antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Criseno jan-09 <0,03 0,070 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(a)pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
16-HPA (µg/L) jan-09 <0,03 6,390 0,340 40,180 - 14,480

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jul-09 - 0,148 - 49,6 - 2,242
Acenaftileno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Acenafteno jul-09 - <0,03 - 0,225 - <0,03
Fluoreno jul-09 - 0,123 - 1,761 - 0,214
Fenantreno jul-09 - <0,03 - 1,116 - 0,146
Antraceno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Fluoranteno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Pireno jul-09 - 0,034 - <0,03 - <0,03
Benzo(a)antraceno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Criseno jul-09 - 0,046 - <0,03 - <0,03
Benzo(b)fluoranteno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Benzo(k)fluoranteno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Benzo(a)pireno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Indeno(123-cd)pireno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
Benzo(ghi)perileno jul-09 - <0,03 - <0,03 - <0,03
16-HPA (µg/L) jul-09 - 0,351 - 52,702 - 2,602
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Tabela F.56 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 1 
(janeiro/2010).  

 
 
Tabela F.57 -  Resultados de THP (µg/L) em água subterrânea nos Ba nhados 2 e 3.  

 
 
  

Estação PM-00 PM-02 PM-04 PM-07 PM-09 PM-C
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jan-10 - 10,658 - 8,901 - 7,277
Acenaftileno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Acenafteno jan-10 - 0,34 - 0,367 - 0,059
Fluoreno jan-10 - 3,329 - 3,278 - 0,794
Fenantreno jan-10 - 1,517 - 1,537 - 0,122
Antraceno jan-10 - 0,429 - 0,042 - <0,03
Fluoranteno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Pireno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(a)antraceno jan-10 - <0,3 - <0,01 - <0,01
Criseno jan-10 - <0,3 - 0,033 - <0,03
Benzo(b)fluoranteno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(k)fluoranteno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(a)pireno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Indeno(123-cd)pireno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Dibenzo(a,h)antraceno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
Benzo(ghi)perileno jan-10 - <0,01 - <0,01 - <0,01
16-HPA (µg/L) jan-10 - 16,273 - 14,158 - 8,252

Estação PM-20 PM-26/27 PM-28 PM-29 PM-33 PM-34 PM-37 PM SPZ -17
Indicador Campanha
TPH (µg/L) out-00 11839 FL 825 16862 682 38830 FL 220 -
TPH (µg/L) ago-01 15271 FL 266 9809 216 FL 122 -
TPH (µg/L) jul-08 - <100 100 <100 <100 <100 - <100
TPH (µg/L) jan-09 - <100 <100 <100 <100 <100 - <100
TPH (µg/L) jul-09 - <100 - 110 - - - <100
TPH (µg/L) jan-10 - <100 - 110 - - - <100
TPH (µg/L) abr-10 - - - 100 - - - -
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Tabela F.58 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea nos Ba nhados 2 e 3 
(julho/2008). 

 
  

Estação PM-20 PM-26/27 PM-28 PM-29 PM-33 PM-34 PM-37 PM SPZ-17
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 1,595
2-MetilNaftaleno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 2,169
1-MetilNaftaleno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 1,065
C2-Naftalenos jul-08 - <0,03 <0,03 0,052 <0,03 0,038 - 2,232
C3-Naftalenos jul-08 - <0,03 0,035 0,053 <0,03 0,048 - 1,098
C4-Naftalenos jul-08 - <0,03 0,088 <0,03 <0,03 0,035 - 0,271
Acenaftaleno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Acenafteno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Fluoreno jul-08 - <0,03 <0,03 0,037 <0,03 <0,03 - 0,153
C1-Fluorenos jul-08 - <0,03 0,046 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,252
C2-Fluorenos jul-08 - <0,03 0,129 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,261
C3-Fluorenos jul-08 - <0,03 0,111 <0,03 <0,03 0,053 - 0,156
Dibenzotiofeno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
C1-Dibenzotiofenos jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
C2-Dibenzotiofenos jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,051
C3-Dibenzotiofenos jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,04
Fenantreno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,166
C1-Fenantrenos jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,185
C2-Fenantrenos jul-08 - <0,03 0,069 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,246
C3-Fenantrenos jul-08 - <0,03 0,122 <0,03 <0,03 0,06 - 0,173
C4-Fenantrenos jul-08 - <0,03 0,058 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,034
Antraceno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Fluoranteno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Pireno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
C1-Pirenos jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
C2-Pirenos jul-08 - <0,03 0,055 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(a)antraceno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Criseno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
C1-Crisenos jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
C2-Crisenos jul-08 - <0,03 0,063 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,05
Benzo(b)fluoranteno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(k)fluoranteno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(a)pireno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Perileno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 0,122
Indeno(123-cd)pireno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(ghi)perileno jul-08 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
16-HPA (µg/L) jul-08 - <0,03 <0,03 0,037 <0,03 <0,03 - 1,914
37-HPA (µg/L) jul-08 - <0,03 0,776 0,142 <0,03 0,234 - 10,319
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Tabela F.59 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea nos Ba nhados 2 e 3 
(janeiro/2009).  

 
 
Tabela F.60 -  Resultados de THP (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4. 

 
 
Tabela F.60 -  Resultados de THP (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 - 
CONTINUAÇÃO.  

 
 
  

Estação PM-20 PM-26/27 PM-28 PM-29 PM-33 PM-34 PM-37 PM SPZ-17
Indicador (µg/L) Campanha

Naftaleno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Acenaftaleno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Acenafteno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Fluoreno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Fenantreno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Antraceno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Fluoranteno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Pireno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(a)antraceno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Criseno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(b)fluoranteno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(k)fluoranteno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(a)pireno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Indeno(123-cd)pireno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
Benzo(ghi)perileno jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
16-HPA (µg/L) jan-09 - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03

BH-1A BH-1 B BH-1 C BH-2 A BH-2 B BH-2 C BH-3 A BH-3 B BH-3  C BH-4 A BH-4 B BH-4 C
1,8 1,2 0,6 2,4 1,6 0,8 2,0 1,2 0,4 3,0 1,7 0,4

Indicador Campanha
TPH (µg/L) mar-03 - 5,2 7,6 - - - 4 6 5,2 7,2 - -
TPH (µg/L) jul-03 - - - - - - 5,7 5,68 - 6,16 5,16 -
TPH (µg/L) nov-03 - 400,63 81,53 - - - 1363,5 12,6 - 160,2 - -
TPH (µg/L) abr-04 - 609,55 386,45 - - - 457,13 410,57 - - - -
TPH (µg/L) jan-07 <100 <100 100 - <100 <100 <100 200 100 - <100 <100
TPH (µg/L) jul-07 <30 <30 <30 <30 <30 <100 <30 <100 <100 - <30 <30
TPH (µg/L) jul-08 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
TPH (µg/L) jan-09 <100 <100 <100 - <100 <100 270 <100 130 <100 <100 <100
TPH (µg/L) jul-09 <100 <100 <100 <100 <100 <100 280 150 300 <100 <100 <100
TPH (µg/L) jan-10 <30 <30 <100 <30 <30 130 100 120 110 <30 <30 <30
TPH (µg/L) abr-10 - - - - - - - - 210 - - -

Estação
Profundidade (m)

BH-5 A BH-5 B BH-5 C BH-7 A BH-7 B BH-7 C BH-8 A BH-8 B BH- 8 C BH-9 A BH-9 B BH-9 C
2,0 1,3 0,6 3,0 1,7 0,4 2,0 1,2 0,4 2,0 1,6 1,2

Indicador Campanha
TPH (µg/L) mar-03 - 4 - - - 4,4 4 - 6,4 5,2 1,2 -
TPH (µg/L) jul-03 - - - - - 5,68 6,46 - 7,83 11,46 - -
TPH (µg/L) nov-03 - - - - - 36,88 273,77 - 451,43 270,79 - -
TPH (µg/L) abr-04 - 398,15 326,88 - - 283,36 582,74 - 430,88 674,42 - -
TPH (µg/L) jan-07 <100 <100 <100 - - <100 <100 <100 <100 <100 <100 400
TPH (µg/L) jul-07 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 100 - <30 <30 <30
TPH (µg/L) jul-08 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 - <100 <100 <100
TPH (µg/L) jan-09 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 150 - <100 <100 -
TPH (µg/L) jul-09 <100 <100 <100 <100 <100 <100 160 100 <100 130 <100 <100
TPH (µg/L) jan-10 <30 <30 <30 - <30 <30 <100 110 <30 <30 <30 -
TPH (µg/L) abr-10 - - - - - - - 150 - - - -

Estação
Profundidade (m)
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Tabela F.61 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(abril/2004).  

 
 
Tabela F.61 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(abril/2004) - CONTINUAÇÃO.  

 
 
  

BH-1A BH-1 B BH-1 C BH-2 A BH-2 B BH-2 C BH-3 A BH-3 B BH-3  C BH-4 A BH-4 B BH-4 C
1,8 1,2 0,6 2,4 1,6 0,8 2,0 1,2 0,4 3,0 1,7 0,4

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
Acenaftaleno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
Acenafteno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
Fluoreno abr-04 - 2,670 1,920 - - - 7,79 <0,01 - - - -
Fenantreno abr-04 - 34,700 26,650 - - - 115,06 14,590 - - - -
Antraceno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
Fluoranteno abr-04 - 1,820 0,670 - - - 2,59 1,600 - - - -
Pireno abr-04 - 0,930 0,640 - - - 2,55 1,370 - - - -
Criseno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
C1-Crisenos abr-04 - - - - - - - - - - - -
C2-Crisenos abr-04 - - - - - - - - - - - -
Benzo(b)fluoranteno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
Benzo(k)fluoranteno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
Benzo(a)pireno abr-04 - 3,710 0,500 - - - 2,68 1,110 - - - -
Indeno(123-cd)pireno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
Dibenzo(a,h)antraceno abr-04 - - - - - - - - - - - -
Benzo(ghi)perileno abr-04 - <0,01 <0,01 - - - <0,01 <0,01 - - - -
17-HPA (µg/L) abr-04 - 43,83 30,38 - - - 130,67 18,67 - - - -

Estação
Profundidade (m)

BH-5 A BH-5 B BH-5 C BH-7 A BH-7 B BH-7 C BH-8 A BH-8 B BH- 8 C BH-9 A BH-9 B BH-9 C
2,0 1,3 0,6 3,0 1,7 0,4 2,0 1,2 0,4 2,0 1,6 1,2

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
Acenaftaleno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
Acenafteno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
Fluoreno abr-04 - <0,01 <0,01 - - 2,06 1,14 - <0,01 <0,01 - -
Fenantreno abr-04 - 43,260 22,340 - - 86,56 55,85 - 11,72 23,51 - -
Antraceno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
Fluoranteno abr-04 - 1,140 1,040 - - 1,54 0,93 - 1,19 0,83 - -
Pireno abr-04 - 1,030 1,070 - - 1,18 0,88 - 0,79 0,37 - -
Criseno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
C1-Crisenos abr-04 - - - - - <0,01 <0,01 - - - - -
C2-Crisenos abr-04 - - - - - <0,01 <0,01 - - - - -
Benzo(b)fluoranteno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
Benzo(k)fluoranteno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
Benzo(a)pireno abr-04 - 0,780 0,770 - - 1,09 1,02 - 2,95 5,29 - -
Indeno(123-cd)pireno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
Dibenzo(a,h)antraceno abr-04 - - - - - <0,01 <0,01 - - - - -
Benzo(ghi)perileno abr-04 - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - -
17-HPA (µg/L) abr-04 - 46,21 25,22 - - 92,43 59,82 - 16,65 30 - -

Estação
Profundidade (m)



 367 

Tabela F.62 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(janeiro/2007).  

 
Tabela F.62 - Resultados de HPA (µg/L) em água subt errânea no Banhado 4 
(janeiro/2007) - CONTINUAÇÃO .

 

BH-1A BH-1 B BH-1 C BH-2 A BH-2 B BH-2 C BH-3 A BH-3 B BH-3  C BH-4 A BH-4 B BH-4 C
1,8 1,2 0,6 2,4 1,6 0,8 2,0 1,2 0,4 3,0 1,7 0,4

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jan-07 0,103 <0,150 0,358 - 2,405 0,463 0,421 0,585 2,005 - <0,030 <0,015
2-MetilNaftaleno jan-07 0,748 0,314 1,004 - 3,424 0,892 0,625 1,078 3,209 - <0,030 <0,015
1-MetilNaftaleno jan-07 0,661 0,593 1,113 - 2,632 0,984 0,738 1,078 2,777 - 0,05 <0,015
C2-Naftalenos jan-07 2,338 2,343 4,236 - 4,921 1,42 0,845 2,185 8,279 - 0,058 <0,015
C3-Naftalenos jan-07 2,234 2,14 2,183 - 2,064 0,674 0,411 1,635 4,187 - 0,031 0,064
C4-Naftalenos jan-07 1,201 0,624 0,481 - 0,503 <0,015 0,112 0,443 1,348 - <0,030 0,275
Acenaftaleno jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
Acenafteno jan-07 0,026 <0,150 0,032 - 0,039 <0,015 0,017 0,024 0,091 - <0,030 <0,015
Fluoreno jan-07 0,243 0,213 0,507 - 0,353 0,163 0,09 0,272 0,546 - <0,030 <0,015
C1-Fluorenos jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
C2-Fluorenos jan-07 0,645 0,311 0,355 - 0,228 0,054 0,056 0,251 0,501 - <0,030 0,076
C3-Fluorenos jan-07 0,781 0,186 0,16 - 0,144 <0,015 0,033 0,19 0,527 - <0,030 0,181
Dibenzotiofeno jan-07 0,039 <0,150 0,066 - 0,059 0,022 <0,015 0,059 0,137 - <0,030 <0,015
C1-Dibenzotiofenos jan-07 0,557 0,159 <0,015 - 0,147 0,042 <0,015 0,125 0,493 - <0,030 0,09
C2-Dibenzotiofenos jan-07 0,404 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,223 - <0,030 0,054
C3-Dibenzotiofenos jan-07 0,47 <0,150 0,048 - 0,103 0,042 <0,015 0,149 0,588 - <0,030 0,275
Fenantreno jan-07 0,176 0,238 0,209 - 0,195 0,046 0,026 0,14 0,482 - <0,030 <0,015
C1-Fenantrenos jan-07 0,68 0,659 0,42 - 0,338 0,029 0,049 0,394 0,829 - <0,030 0,027
C2-Fenantrenos jan-07 1,798 0,637 0,359 - 0,416 <0,015 0,068 0,53 1,534 - <0,030 0,328
C3-Fenantrenos jan-07 2,052 0,24 0,23 - 0,24 <0,015 0,038 0,328 1,288 - <0,030 0,627
C4-Fenantrenos jan-07 0,635 <0,150 0,027 - 0,057 <0,015 <0,015 <0,015 0,408 - <0,030 0,443
Antraceno jan-07 0,067 <0,150 0,046 - 0,056 <0,015 <0,015 <0,015 0,155 - <0,030 <0,015
Fluoranteno jan-07 0,026 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
Pireno jan-07 0,038 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,035 - <0,030 <0,015
C1-Pirenos jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - 0,029 <0,015 0,024 0,053 0,153 - <0,030 0,083
C2-Pirenos jan-07 0,485 <0,150 0,04 - 0,084 <0,015 <0,015 0,087 0,479 - <0,030 0,216
Benzo(a)antraceno jan-07 0,042 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,051 - <0,030 <0,015
Criseno jan-07 0,034 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,042 - <0,030 <0,015
C1-Crisenos jan-07 0,376 <0,150 0,032 - 0,039 0,04 <0,015 0,05 0,237 - <0,030 0,137
C2-Crisenos jan-07 0,537 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,065 0,403 - <0,030 0,329
Benzo(b)fluoranteno jan-07 0,027 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
Benzo(a)pireno jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,052 - <0,030 <0,015
Perileno jan-07 0,903 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
Benzo(ghi)perileno jan-07 <0,015 <0,150 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,030 <0,015
16-HPA (µg/L) jan-07 0,782 0,451 1,152 - 3,048 0,672 0,554 1,021 3,459 - <0,015 <0,015
37-HPA (µg/L) jan-07 18,326 8,657 11,906 - 18,476 4,871 3,553 9,721 31,059 - 0,139 3,205

Estação
Profundidade (m)

BH-5 A BH-5 B BH-5 C BH-7 A BH-7 B BH-7 C BH-8 A BH-8 B BH- 8 C BH-9 A BH-9 B BH-9 C
2,0 1,3 0,6 3,0 1,7 0,4 2,0 1,2 0,4 2,0 1,6 1,2

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 0,02 0,047 3,195 1,231 0,025 0,026 <0,030
2-MetilNaftaleno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - 0,015 0,066 0,122 2,574 1,694 <0,015 <0,015 <0,030
1-MetilNaftaleno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 0,059 0,084 1,657 0,987 <0,015 <0,015 <0,030
C2-Naftalenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 0,086 0,201 2,119 4,291 <0,015 <0,015 <0,030
C3-Naftalenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 0,03 0,17 0,933 2,445 <0,015 <0,015 <0,030
C4-Naftalenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 0,073 0,27 0,799 <0,015 <0,015 <0,030
Acenaftaleno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Acenafteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,025 0,051 <0,015 <0,015 <0,030
Fluoreno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 0,034 0,223 0,44 <0,015 <0,015 <0,030
C1-Fluorenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
C2-Fluorenos jan-07 0,037 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 0,031 0,128 0,437 <0,015 <0,015 <0,030
C3-Fluorenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - 0,028 <0,015 <0,015 0,089 0,341 <0,015 <0,015 <0,030
Dibenzotiofeno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,036 0,084 <0,015 <0,015 <0,030
C1-Dibenzotiofenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,291 <0,015 <0,015 <0,030
C2-Dibenzotiofenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,015 <0,015 <0,015 <0,030
C3-Dibenzotiofenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,063 0,19 <0,015 <0,015 <0,030
Fenantreno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 0,036 0,125 0,353 <0,015 <0,015 <0,030
C1-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 0,054 0,214 0,701 <0,015 <0,015 <0,030
C2-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 0,044 0,261 0,958 <0,015 <0,015 <0,030
C3-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,179 0,604 <0,015 <0,015 <0,030
C4-Fenantrenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,056 0,165 <0,015 <0,015 <0,030
Antraceno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Fluoranteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,016 <0,015 <0,015 <0,030
Pireno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,018 <0,015 <0,015 <0,030
C1-Pirenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,025 0,086 <0,015 <0,015 <0,030
C2-Pirenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,062 0,161 <0,015 <0,015 <0,030
Benzo(a)antraceno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,019 <0,015 <0,015 <0,030
Criseno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,021 <0,015 <0,015 <0,030
C1-Crisenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,041 0,115 <0,015 <0,015 <0,030
C2-Crisenos jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 0,019 0,148 <0,015 <0,015 <0,030
Benzo(b)fluoranteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Benzo(k)fluoranteno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Benzo(a)pireno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Perileno jan-07 0,049 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Indeno(123-cd)pireno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Dibenzo(a,h)antraceno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
Benzo(ghi)perileno jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,030
16-HPA (µg/L) jan-07 <0,015 <0,015 <0,015 - <0,015 0,02 0,117 3,568 2,149 0,025 0,026 <0,030
37-HPA (µg/L) jan-07 0,086 <0,015 <0,015 - 0,043 0,261 0,896 12,294 16,661 0,025 0,026 <0,030

Estação
Profundidade (m)
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Tabela F.63 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(julho/2007). 

 
Tabela F.63 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(julho/2007) - CONTINUAÇÃO.  

 

BH-1A BH-1 B BH-1 C BH-2 A BH-2 B BH-2 C BH-3 A BH-3 B BH-3  C BH-4 A BH-4 B BH-4 C
1,8 1,2 0,6 2,4 1,6 0,8 2,0 1,2 0,4 3,0 1,7 0,4

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jul-07 <0,030 <0,030 0,320 <0,030 0,594 1,456 0,679 0,286 0,334 - 0,125 <0,030
2-MetilNaftaleno jul-07 <0,030 <0,030 0,177 <0,030 0,599 1,344 0,568 0,327 0,156 - 0,059 <0,030
1-MetilNaftaleno jul-07 <0,030 <0,030 0,141 <0,030 0,403 1,109 0,378 0,160 0,168 - <0,030 <0,030
C2-Naftalenos jul-07 <0,030 <0,030 0,302 <0,030 0,711 0,672 0,984 0,715 0,521 - <0,030 <0,030
C3-Naftalenos jul-07 <0,030 <0,030 0,414 <0,030 0,384 0,488 0,494 0,564 0,472 - <0,030 <0,030
C4-Naftalenos jul-07 <0,030 <0,030 0,079 <0,030 0,075 0,106 0,089 0,142 0,128 - <0,030 <0,030
Acenaftaleno jul-07 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Acenafteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Fluoreno jul-07 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 0,057 0,060 0,047 0,046 - <0,030 <0,030
C1-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 0,057 <0,030 0,052 0,074 0,094 0,106 0,092 - <0,030 <0,030
C2-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 0,067 <0,030 <0,030 0,063 0,056 0,081 0,087 - <0,030 <0,030
C3-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 0,037 <0,030 0,050 0,057 0,041 0,089 0,072 - 0,093 0,034
Dibenzotiofeno jul-07 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 0,03 <0,030 <0,030 0,035 <0,030 0,032 0,069 - <0,030 <0,030
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 0,030 <0,030 <0,030 0,071 - <0,030 <0,030
Fenantreno jul-07 <0,030 <0,030 <0,03 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
C1-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 0,063 <0,030 0,053 0,084 0,060 0,135 0,064 - <0,030 <0,030
C2-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 0,138 <0,030 0,049 0,226 0,049 0,165 0,198 - <0,030 <0,030
C3-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 0,091 <0,030 0,035 0,092 <0,030 0,072 0,196 - 0,069 0,046
C4-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 0,032 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,089 - 0,039 <0,030
Antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
C1-Pirenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,036 - <0,030 <0,030
C2-Pirenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Benzo(a)antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,039 - <0,030 <0,030
Criseno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
C1-Crisenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
C2-Crisenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,041 - <0,030 <0,030
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Benzo(a)pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Perileno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
Benzo(ghi)perileno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030
16-HPA (µg/L) jul-07 <0,03 <0,03 0,32 <0,03 0,594 1,513 0,739 0,333 0,419 - 0,125 <0,030
37-HPA (µg/L) jul-07 <0,03 <0,03 1,948 <0,03 3,005 5,893 3,552 2,921 2,879 - 0,385 0,080

Profundidade (m)
Estação

BH-5 A BH-5 B BH-5 C BH-7 A BH-7 B BH-7 C BH-8 A BH-8 B BH- 8 C BH-9 A BH-9 B BH-9 C
2,0 1,3 0,6 3,0 1,7 0,4 2,0 1,2 0,4 2,0 1,6 1,2

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,032 0,036 0,105 <0,030 1,246 - <0,030 <0,030 <0,030
2-MetilNaftaleno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,064 <0,030 0,624 - <0,030 <0,030 <0,030
1-MetilNaftaleno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,209 - <0,030 <0,030 <0,030
C2-Naftalenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,398 - <0,030 <0,030 <0,030
C3-Naftalenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,18 - <0,030 <0,030 <0,030
C4-Naftalenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,031 - <0,030 <0,030 <0,030
Acenaftaleno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Acenafteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Fluoreno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C1-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C2-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C3-Fluorenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,096 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Dibenzotiofeno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C1-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C2-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,052 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C3-Dibenzotiofenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,044 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Fenantreno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C1-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,035 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C2-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,056 <0,030 0,066 <0,030 0,043 - <0,030 <0,030 <0,030
C3-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,034 <0,030 0,037 <0,030 0,037 - <0,030 <0,030 <0,030
C4-Fenantrenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C1-Pirenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C2-Pirenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(a)antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Criseno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C1-Crisenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
C2-Crisenos jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(b)fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(k)fluoranteno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(a)pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Perileno jul-07 0,322 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Indeno(123-cd)pireno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Dibenzo(a,h)antraceno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
Benzo(ghi)perileno jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - <0,030 <0,030 <0,030
16-HPA (µg/L) jul-07 <0,030 <0,030 <0,030 0,032 0,036 0,105 <0,030 1,246 - <0,030 <0,030 <0,030
37-HPA (µg/L) jul-07 0,322 <0,030 <0,030 0,253 0,132 0,272 <0,030 2,768 - <0,030 <0,030 <0,030

Profundidade (m)
Estação
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Tabela F.64 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(julho/2008). 

 
Tabela F.64 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(julho/2008) - CONTINUAÇÃO.  

 

BH-1A BH-1 B BH-1 C BH-2 A BH-2 B BH-2 C BH-3 A BH-3 B BH-3  C BH-4 A BH-4 B BH-4 C
1,8 1,2 0,6 2,4 1,6 0,8 2,0 1,2 0,4 3,0 1,7 0,4

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jul-08 <0,03 0,578 0,054 <0,03 0,760 1,258 0,438 0,682 2,792 0,044 0,091 0,062
2-MetilNaftaleno jul-08 <0,03 0,775 <0,03 <0,03 0,655 0,960 0,371 0,652 2,984 <0,03 0,315 <0,03
1-MetilNaftaleno jul-08 <0,03 0,698 0,037 <0,03 0,585 0,936 0,525 0,611 1,977 0,030 0,256 <0,03
C2-Naftalenos jul-08 <0,03 0,975 0,082 <0,03 0,942 1,432 1,380 1,765 3,636 0,065 0,265 <0,03
C3-Naftalenos jul-08 <0,03 0,354 0,132 <0,03 0,589 0,633 0,727 1,423 2,028 0,041 0,064 <0,03
C4-Naftalenos jul-08 <0,03 0,097 0,076 <0,03 0,210 0,180 0,217 0,479 0,531 <0,03 <0,03 <0,03
Acenaftaleno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Acenafteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,046 <0,03 <0,03 <0,03
Fluoreno jul-08 <0,03 0,099 <0,03 <0,03 0,066 0,108 0,121 0,167 0,266 <0,03 <0,03 <0,03
C1-Fluorenos jul-08 <0,03 0,084 0,040 <0,03 0,119 0,145 0,185 0,400 0,463 <0,03 <0,03 <0,03
C2-Fluorenos jul-08 <0,03 0,083 0,063 <0,03 0,196 0,147 0,187 0,428 0,453 <0,03 <0,03 <0,03
C3-Fluorenos jul-08 <0,03 0,058 0,045 <0,03 0,105 0,071 0,086 0,130 0,172 <0,03 <0,03 0,044
Dibenzotiofeno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,058 0,061 <0,03 <0,03 <0,03
C2-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,036 <0,03 <0,03 0,063 0,057 <0,03 <0,03 <0,03
C3-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,040 <0,03 <0,03 <0,03
Fenantreno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,072 0,088 0,053 0,146 0,204 <0,03 <0,03 <0,03
C1-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,112 0,082 0,107 0,272 0,296 <0,03 <0,03 <0,03
C2-Fenantrenos jul-08 <0,03 0,071 0,048 <0,03 0,165 0,143 0,116 0,301 0,391 <0,03 <0,03 <0,03
C3-Fenantrenos jul-08 <0,03 0,055 0,037 <0,03 0,102 0,079 <0,03 0,129 0,209 <0,03 <0,03 0,030
C4-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,031 <0,03 <0,03 <0,03
Antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
C1-Pirenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
C2-Pirenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,034 0,064 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Criseno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
C1-Crisenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,033 <0,03 <0,03 <0,03
C2-Crisenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,064 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(a)pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Perileno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
16-HPA (µg/L) jul-08 <0,03 0,677 0,054 <0,03 0,898 1,454 0,612 0,995 3,308 0,044 0,091 0,062
37-HPA (µg/L) jul-08 <0,03 3,927 0,614 <0,03 4,714 6,262 4,513 7,740 16,798 0,180 0,991 0,136

Estação
Profundidade (m)

BH-5 A BH-5 B BH-5 C BH-7 A BH-7 B BH-7 C BH-8 A BH-8 B BH- 8 C BH-9 A BH-9 B BH-9 C
2,0 1,3 0,6 3,0 1,7 0,4 2,0 1,2 0,4 2,0 1,6 1,2

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,035 5,518 - <0,03 <0,03 <0,03
2-MetilNaftaleno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 3,507 - <0,03 <0,03 <0,03
1-MetilNaftaleno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,903 - <0,03 <0,03 <0,03
C2-Naftalenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,035 2,109 - <0,03 <0,03 <0,03
C3-Naftalenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,035 0,769 - <0,03 <0,03 <0,03
C4-Naftalenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,205 - <0,03 <0,03 <0,03
Acenaftaleno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Acenafteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Fluoreno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,185 - <0,03 <0,03 <0,03
C1-Fluorenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,189 - <0,03 <0,03 <0,03
C2-Fluorenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,184 - <0,03 <0,03 <0,03
C3-Fluorenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,115 - <0,03 <0,03 <0,03
Dibenzotiofeno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
C1-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
C2-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
C3-Dibenzotiofenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Fenantreno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,107 - <0,03 <0,03 <0,03
C1-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,111 - <0,03 <0,03 <0,03
C2-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,162 - <0,03 <0,03 <0,03
C3-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,096 - <0,03 <0,03 <0,03
C4-Fenantrenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
C1-Pirenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
C2-Pirenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(a)antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Criseno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
C1-Crisenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
C2-Crisenos jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(b)fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(k)fluoranteno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(a)pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Perileno jul-08 0,201 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Indeno(123-cd)pireno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(ghi)perileno jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 <0,03
16-HPA (µg/L) jul-08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,035 5,81 - <0,03 <0,03 <0,03
37-HPA (µg/L) jul-08 0,201 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,105 15,160 - <0,03 <0,03 <0,03

Estação
Profundidade (m)
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Tabela F.65 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(janeiro/2009). 

 
 
Tabela F.65 -  Resultados de HPA (µg/L) em água subterrânea no Ban hado 4 
(janeiro/2009) - CONTINUAÇÃO.  

 

BH-1A BH-1 B BH-1 C BH-2 A BH-2 B BH-2 C BH-3 A BH-3 B BH-3  C BH-4 A BH-4 B BH-4 C
1,8 1,2 0,6 2,4 1,6 0,8 2,0 1,2 0,4 3,0 1,7 0,4

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jan-09 <0,03 <0,03 0,055 <0,03 0,382 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Acenaftaleno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Acenafteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Fluoreno jan-09 <0,03 0,031 0,045 <0,03 0,057 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Fenantreno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(a)antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Criseno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(a)pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
16-HPA (µg/L) jan-09 <0,03 0,031 0,100 <0,03 0,439 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Estação
Profundidade (m)

BH-5 A BH-5 B BH-5 C BH-7 A BH-7 B BH-7 C BH-8 A BH-8 B BH- 8 C BH-9 A BH-9 B BH-9 C
2,0 1,3 0,6 3,0 1,7 0,4 2,0 1,2 0,4 2,0 1,6 1,2

Indicador (µg/L) Campanha
Naftaleno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,204 16,507 - <0,03 <0,03 -
Acenaftaleno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Acenafteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,044 - <0,03 <0,03 -
Fluoreno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,238 - <0,03 <0,03 -
Fenantreno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,161 - <0,03 <0,03 -
Antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Benzo(a)antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Criseno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Benzo(b)fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Benzo(k)fluoranteno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Benzo(a)pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Indeno(123-cd)pireno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Dibenzo(a,h)antraceno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
Benzo(ghi)perileno jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03 <0,03 -
16-HPA (µg/L) jan-09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,204 16,95 - <0,03 <0,03 -

Estação
Profundidade (m)
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APÊNDICE G 
 
Resultados da estatística p relativa aos testes de Shapiro-Wilks e Lilliefors a α=0,05 para 
avaliação da normalidade dos resíduos dos modelos de decaimento estimados para os 
Banhados 1 e 4. 
 
Hipótese Nula – H0 = Os resíduos não apresentam distribuição estatística diferente de uma 
população com distribuição estatística normal. 
 

Banhado 1 

p Superfície  Meio Fundo  

Lilliefors 
Shapiro-

Wilks Lilliefors 
Shapiro-

Wilks Lilliefors 
Shapiro-

Wilks 
PM-00 0,01 0,001 0,1 0,026 1 0,159 
PM-02 não calculado 0,15 0,106 0,05 0,057 
PM-04 não calculado 0,2 0,659 não calculado 
PM-07 1 0,696 não calculado 1 0,768 
PM-09 não calculado 1 0,942 0,05 0,070 
PM-C 1 0,621 não calculado 1 0,695 

 

Banhado 4 

p Superfície  Meio Fundo  

Lilliefors 
Shapiro-

Wilks Lilliefors 
Shapiro-

Wilks Lilliefors 
Shapiro-

Wilks 
BH-01 0,01 0,017 0,01 0,021 0,05 0,005 
BH-02 0,05 0,047 0,15 0,344 0,01 0,000 
BH-03 0,15 0,406 0,01 0,015 0,05 0,004 
BH-04 1 0,695 0,05 0,083 não calculado 
BH-05 1 0,493 0,15 0,403 1 0,221 
BH-07 0,1 0,013 1 0,468 0,01 0,018 
BH-08 1 0,818 0,1 0,135 0,05 0,096 
BH-09 0,1 0,036 0,01 0,008 não calculado 
 

 


