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RESUMO 

 

A gasolina que é comercializada no Brasil sofre a adição de álcool etílico anidro, 

também conhecido como etanol, em frações que podem variar de 20 a 24%. O uso desse 

composto adicionado à gasolina serve para aumentar a octanagem do motor e reduzir a 

emissão de monóxido de carbono para a atmosfera. Esta pesquisa teve como objetivo 

verificar e comparar a relação existente entre a espessura encontrada nos poços de 

monitoramento e no meio poroso, tanto para gasolina pura quanto para a gasolina com 20 

% de etanol (E-20), após a simulação de um vazamento em subsuperfície, utilizando 

colunas de areia em laboratório, visto que esta relação é de extrema importância para o 

cálculo preciso do volume do contaminante a ser bombeado, no caso de vazamentos de 

combustível. As colunas foram confeccionadas utilizando-se 2 tubos de acrílico 

transparente com 100,00 cm de comprimento e 23,00 cm de diâmetro interno que foram 

fixados a uma base de acrílico transparente com 0,60 cm de espessura. Um tubo de PVC 

branco com 100,00 cm de comprimento e 3,50 cm de diâmetro interno, com ranhuras 

horizontais de 0,10 cm de largura foi cortado longitudinalmente e cada metade foi fixada 

nas paredes dos tubos de acrílico para representar o poço de monitoramento. As colunas 

foram preenchidas com areia de granulometria muito fina (0,088 mm). Os resultados 

obtidos mostraram que a espessura aparente da gasolina pura foi 2,6 vezes superior à 

espessura real da fase livre e a espessura aparente da E-20 foi 0,6 vezes superior a 

espessura real da fase livre. A tensão interfacial da E-20 foi 67% inferior à tensão 

interfacial da gasolina pura, possibilitando que uma quantidade maior de poros fosse 

acessada, refletindo em valores de saturação total 54% superiores ao da gasolina pura. 

Parte da fase gasolina da E-20 deve ter sido depositada como glóbulos desconectados 

nos poros caracterizando uma saturação residual, devido ao particionamento preferencial 

do etanol para a água subterrânea e o conseqüente enriquecimento em gasolina na fase 

gasolina. Esta saturação residual deve ter dificultado o fluxo e consequentemente 

reduzido a permeabilidade relativa para a fase aquosa, causando o retardamento da 

chegada da E-20 no poço de monitoramento. 
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ABSTRACT 

 
 
Commercial gasolines sold in Brazil are added ethanol from 20 to 24% by volume. 

This oxygenated additive raises the octane level and reduces carbon monoxide emissions 

to the atmosphere. Underground storage tanks and gasoline lines are a major potential 

problem for soil and groundwater contamination. Since ethanol has cosolvent properties 

that alter the behavior of phase distribution in subsurface, this research compares the 

existing relationship of apparent and actual thicknesses of free phase gasoline and E-20 

(80% gasoline and 20% ethanol by volume) found respectively in monitoring wells and 

medium porous material using two column experiments. Two cylindrical plexiglass 

columns were used (100 cm long and 23 cm in internal diameter). The bottom ends were 

capped using two 35 x 35 cm plexiglass plates. A spout-like connection of PVC was fitted 

near the base of each column as an inlet/outlet end. One well screen (100 cm long and 3,5 

cm in internal diameter) in white PVC was cut in half lengthwise and attached to the inside 

walls of columns to be used as monitoring wells. The columns were then filled with 0,088 

mm grain size sand (very fine).The apparent thickness of pure gasoline was 2.6 times 

thicker than the actual thickness in the aquifer while it was only 0.6 thicker for E-20. The 

interfacial tension of E-20 is 67% lower than the that of the pure gasoline, allowing a larger 

quantity of pores to be accessed, which was reflected in an oil saturation 54% higher than 

that of pure gasoline. Part of the gasoline phase of E-20 must have been precipitated as 

disconnected doplets within the pores creating a residual saturation and consequently 

reducing the permeability with respect to the aqueous phase delaying the breakthrough of 

E-20 in the monitoring well.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui mais de 29000 postos de serviços ou, como são mais 

conhecidos, postos de gasolina, sendo que no Estado de São Paulo estão 

concentrados 8400 postos, dos quais 2400 se localizam na Região Metropolitana de 

São Paulo (CETESB, 2002). 

Levantamentos realizados por agências ambientais indicam que as áreas onde 

estão localizados esses postos de serviços são freqüentemente atingidas por 

vazamentos oriundos de tanques de armazenamento subterrâneos (TAS), que podem 

causar a contaminação do solo e das águas subterrâneas, além de contribuírem para o 

risco de explosões e incêndios.  

Segundo dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 

CETESB (2001), dos acidentes ambientais que ocorreram em postos de serviços no 

Estado de São Paulo em 2000, 14% foram nas cidades do interior, 22% nos municípios 

da Região Metropolitana de São Paulo e 64% no Município de São Paulo, sendo que 

os TAS foram responsáveis por 42% desses acidentes e a gasolina foi o produto com 

maior vazamento. 

A gasolina que é comercializada no Brasil sofre a adição de álcool etílico anidro, 

também conhecido como etanol, em frações que podem variar de 20 a 24%. O uso 

desse composto oxigenado adicionado à gasolina serve para aumentar a octanagem 

do motor e reduzir a emissão de monóxido de carbono para a atmosfera. Nos EUA, por 

exemplo, desde que o uso de MTBE (éter metil terc-butílico) como aditivo foi vetado, 

devido ao fato de comprometer a qualidade da água subterrânea, o etanol foi escolhido 

como a principal alternativa. 

Muitos autores como De Pastrovich et al. (1979), Hall et al. (1984), Schiegg 

(1985), Farr et al. (1990), Lenhard e Parker (1990), Ballestero et al. (1994) e Pereira 

(2000) já tentaram desenvolver correlações para que a espessura da fase livre no meio 

poroso (espessura real) fosse estimada a partir de medições feitas em poços de 

monitoramento (espessura aparente), permitindo a estimativa do volume do 

contaminante para sua posterior remediação. 
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Esta pesquisa teve como objetivo verificar e comparar a relação existente entre 

a espessura encontrada nos poços de monitoramento e no meio poroso, tanto para 

gasolina pura quanto para a gasolina com 20 % de etanol (E-20), após a simulação de 

um vazamento em subsuperfície, utilizando colunas de areia em laboratório, visto que 

esta relação é de extrema importância para o cálculo preciso do volume do 

contaminante a ser bombeado, no caso de vazamentos de combustível. 

A Figura 1.1 mostra a situação que é normalmente encontrada em campo após a 

ocorrência de vazamentos de hidrocarbonetos, principalmente de gasolina, onde a 

espessura aparente medida no poço de monitoramento é algumas vezes superior à 

espessura real encontrada no meio poroso. Esta relação pode variar em função das 

propriedades do meio poroso e do fluido. 

 

 

 

Figura 1.1 – Representação Esquemática Mostrando a Diferença entre a Espessura Real e Aparente de 
Fase Livre após a Ocorrência de um Vazamento em Subsuperfície  

 

Poço de monitoramento 
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poço de monitoramento

(espessura aparente)

Fase livre no
meio poroso
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2. OBJETIVOS 

§ Simular um vazamento de gasolina em laboratório utilizando-se colunas de 

areia deformadas e comparar a migração da gasolina pura e da gasolina com 

etanol (E-20) no meio poroso e no poço de monitoramento; 

§ Comparar a espessura da gasolina encontrada no poço de monitoramento e 

no meio poroso, e verificar qual a relação existente entre ambas, tanto para a 

gasolina pura quanto para a E-20; 

§ Determinar a tensão interfacial da gasolina pura e da E-20; 

§ Observar a evolução do efeito de cosolvência do etanol tanto na fase aquosa 

quanto na fase gasolina. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo dados da Companhia de Tecnologia  de Saneamento Ambiental – 

CETESB (2001), nos últimos anos, houve um número significativo de ocorrências de 

vazamentos de combustíveis, principalmente em tanques de armazenamento 

subterrâneos (TAS), localizados em postos de serviços, sendo que a gasolina foi o  

produto com maior vazamento. Esses acidentes ambientais  acabam gerando 

principalmente a contaminação do solo e das águas subterrâneas, além de 

contribuírem para o risco de explosões e incêndios.  

Muitos postos de serviços possuem tanques muito antigos, que estão sujeitos à 

corrosão, e vazamentos ocorrem geralmente em vazões reduzidas, que só são 

percebidas pelo gerente do posto quando há uma perda considerável de combustível. 

O aumento progressivo desses vazamentos, principalmente no Estado de São Paulo, 

reflete o envelhecimento dos TAS instalados, cuja tendência é se agravar futuramente, 

caso a situação não se altere. 

Segundo Bucci (2000), os tanques de armazenamento subterrâneos foram 

responsáveis por 41% dos vazamentos registrados nos postos de serviços do 

Município de São Paulo.  

Essa situação tende a mudar em função da Resolução 273/2000, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (CETESB, 2001) que exige dos 

estabelecimentos que armazenam e comercializam combustíveis no país o 

licenciamento pelo órgão ambiental competente, a CETESB, no caso do Estado de São 

Paulo. Deste modo, os postos de serviços terão que adequar equipamentos e sistemas 

para o aumento da segurança no armazenamento de combustíveis visando uma 

redução nos acidentes com vazamentos. Esta medida beneficia a população, pois a 

maioria desses estabelecimentos localizam-se em áreas densamente povoadas.  
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3.1. Características dos Hidrocarbonetos 

O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos formados por átomos de carbono e 

hidrogênio, além de pequenas quantidades de enxofre, nitrogênio e oxigênio em 

proporções variáveis. De acordo com as características geológicas do local de onde é 

extraído, o petróleo bruto pode variar quanto à sua composição química e ao seu 

aspecto. A composição percentual aproximada dos diversos elementos químicos 

encontra-se na Tabela 3.1. Há petróleos pesados e viscosos e outros leves e voláteis, 

segundo o número de átomos de carbono existentes nas moléculas de sua 

composição. Nas refinarias, os petróleos pesados resultam em maiores volumes de 

óleos combustíveis e asfaltos, os intermediários resultam em derivados médios como o 

óleo diesel e o querosene, já os petróleos mais leves resultam em maior quantidade de 

gasolina, gás liquefeito de petróleo (GPL) e naftas. 

 
TABELA 3.1 - COMPOSIÇÃO DO PETRÓLEO 

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO 

Carbono 81 a 88% 
Hidrogênio 10 a 14% 
Oxigênio 0,01 a 1,2% 

Nitrogênio 0,002 a 1,7% 
Enxofre 0,01 a 5% 

Fonte: PETROBRÁS (2002) 

 

No Brasil, cerca de 98% da gasolina é produzida nas refinarias da Petrobrás, 

sendo que os 2% restantes são produzidos em duas refinarias privadas: Manguinhos 

no Rio de Janeiro e Ipiranga no Rio Grande do Sul. O álcool é produzido por mais de 

uma centena de destilarias particulares, localizadas principalmente no Estado de São 

Paulo e na região Nordeste. 

O álcool etílico, mais conhecido como etanol, é composto por dois átomos de 

carbono, cinco átomos de hidrogênio e um íon OH, cuja fómula é C2H5OH.  

O álcool etílico anidro é isento de água, e é utilizado na mistura com a Gasolina 

C com o objetivo de aumentar a octanagem do motor e reduzir a emissão de monóxido 

de carbono para a atmosfera. 
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Já o álcool etílico hidratado contém pequeno percentual de água, e é utilizado no 

Brasil como combustível nos motores dos veículos à álcool e também para fins 

industriais. 

A gasolina é uma mistura complexa que contém mais de uma centena de 

compostos químicos diferentes, portanto não possui uma fórmula química específica, 

sendo que sua composição extremamente variável é dependente das condições de 

refino e do tipo do petróleo que a gerou (Tabela 3.2). Os hidrocarbonetos da gasolina 

incluem compostos alifáticos e aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos 

coletivamente denominados de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) são os 

indicadores específicos usados para se caracterizar a contaminação da gasolina para  

a série C6 a C8. Além disso, a gasolina pode conter aditivos como álcoois e éteres 

para melhorar o seu desempenho, minimizar o desgaste mecânico e reduzir a poluição 

do ar. 

 
TABELA 3.2 - COMPOSIÇÃO DA GASOLINA 

COMPOSTO CONCENTRAÇÃO 
n-parafinas 15% 

Iso-parafinas 30% 
Cicloparafinas 12% 

Aromáticos, dos quais: 35% 
Tolueno 8,3 a16,8% (em massa) 
Benzeno 1,1% (em volume) 
Xilenos 10,3 a 20,8% (em massa) 

Oleofinas 8% 
Fonte: PETROBRÁS (2002) 

 

No mundo inteiro, o padrão para a caracterização das gasolinas são as suas 

octanagens. A octanagem mede a resistência da gasolina à detonação que, se for 

baixa, além da perda da potência, pode causar sérios danos ao motor. As octanagens 

das gasolinas comercializadas no Brasil estão dentro dos padrões internacionais. A 

gasolina Comum brasileira é equivalente às gasolinas “regular” americana e européia, 

da mesma forma que as gasolinas “premium” brasileira, norte-americana e européia 

têm o mesmo nível de octanagem. 

A gasolina Premium possui maior octanagem que a gasolina Comum e deve ser 

utilizada em veículos cujos motores foram desenvolvidos para uma gasolina de alta 
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octanagem, cujas principais características são: alto desempenho, elevada taxa de 

compressão, sensor de detonação, etc. Apesar de servir para qualquer tipo de veículo, 

o desempenho só será superior nos motores que exigirem este tipo de combustível. 

No Brasil, a gasolina proveniente das refinarias é armazenada nos terminais de 

distribuição e recebe a adição de 20 a 24% de etanol no momento em que é colocada 

nos caminhões-tanque. 

 

3.2. Propriedades Físico-Químicas dos Hidrocarbonetos da Gasolina e do Etanol 

3.2.1. Densidade  

Além da composição química da gasolina ser bastante diversificada, uma 

propriedade física que é muito importante e deve ser considerada é a sua densidade, 

definida como massa por unidade de volume, cujo valor é sempre inferior à densidade 

da água que é de 0,998 g/mL a 15º C (API,1996), fazendo com que a gasolina flutue 

sobre a água no caso de um possível vazamento. Por ser a gasolina um produto 

menos denso que a água, é classificada como LNAPL (light non-aqueous phase 

liquids), isto é, fase líquida imiscível leve ou menos densa que a água. A densidade da 

gasolina varia em função de sua composição e temperatura, já a densidade do etanol 

também é inferior a da água (Tabela 3.3).  

 

TABELA 3.3 –  DENSIDADES DOS COMBUSTÍVEIS 

COMBUSTÍVEL TEMPERATURA DENSIDADE FONTE 
Gasolina pura 25 ºC 0,7347 g/mL Este experimento 

E-20 25 ºC 0,7475 g/mL Este experimento 
Etanol puro 21 ºC 0,7845 g/mL Oliveira, 1997 

 

3.2.2. Viscosidade 

É a resistência que um gás ou líquido oferece ao fluxo. Um aumento na 

temperatura tende a baixar a viscosidade e pode causar uma mobilidade maior da 

gasolina no solo. Quando o etanol é adicionado à gasolina, também ocorre a 

diminuição de sua viscosidade, com conseqüente aumento de mobilidade. A 

viscosidade da água a 15 ºC é de 1,14 centipoise (Vennard e Street, 1982). A Tabela 

3.4 mostra a viscosidade de alguns combustíveis. 
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TABELA 3.4 –  VISCOSIDADES DOS COMBUSTÍVEIS 

COMBUSTÍVEL TEMPERATURA VISCOSIDADE FONTE 

Gasolina pura 15 ºC 0,62 cp API, 1996 
Etanol puro 20 ºC 1,20 cp Lide, 1972 

 

 

 

3.2.3. Pressão de Vapor  

A pressão de vapor pi é a pressão do composto orgânico puro com seu próprio 

vapor a uma determinada temperatura. É o parâmetro que mede a volatilidade de um 

contaminante. A pressão de vapor de um determinado composto é menor em misturas 

do que a do composto puro e pode ser representada pela Lei de Raoult: 

Pi
ef = Xi Pi       

Onde:  

Pi
ef = Pressão de vapor efetiva do composto i (atm); 
Xi = fração molar do composto i na mistura; 
Pi = pressão de vapor do composto puro i na temperatura t (atm). 

 

A solubilidade de um composto químico é a máxima concentração deste 

composto que vai se dissolver na água pura em uma temperatura específica. A 

solubilidade nas misturas é uma das mais importantes propriedades que afetam o 

transporte dos compostos químicos no meio ambiente e é determinada por outra forma 

da Lei de Raoult: 

Si
ef = Xi Si          (3.2) 

Onde:  

Si
ef = solubilidade efetiva do composto i na mistura (mg/L); 
Xi = fração molar do composto i na mistura; 
Si = solubilidade do composto puro i na temperatura t (mg/L). 

 

 

(3.1) 
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Os compostos químicos presentes na gasolina possuem vários graus de 

solubilidade em água. Alguns aditivos como o álcool, são altamente solúveis, outros 

componentes como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos são levemente solúveis 

(Tabela 3.5).  

 
TABELA 3.5 –  SOLUBILIDADE DOS COMPOSTOS BTEX A 25 ºC 

COMPOSTO FÓRMULA PESO MOLECULAR (g/mol) SOLUBILIDADE (mg/L) 

Benzeno C6H6 78 1780 
Tolueno C6H5CH3 92 515 

Etilbenzeno C6H5C2H5 106 150 
o - xileno C6H4(CH3)2 106 175 

Fonte: Mackay e Leinonen (1975) 

 

 

3.3. Conceitos Básicos sobre Fluxo Multifásico 

O fluxo de líquidos imiscíveis com a água através das zonas não saturada e 

saturada é muito importante para a hidrogeologia de contaminantes. Abaixo são 

apresentados alguns conceitos básicos para a compreensão dos principais fatores que 

controlam o fluxo desses líquidos. 

3.3.1. Saturação 

A saturação é definida como o volume de fluido armazenado nos poros, em 

relação ao volume total de poros. Matematicamente, pode ser expressa pela equação:  

 

Onde:  

S = saturação; 
Vf = volume de fluido nos poros; 
Vt = volume total de poros 

 

Em um sistema de multicomponentes, a soma de todas as saturações é igual a 

1. 

 

(3.3) Vf

Vt
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3.3.2. Tensão Interfacial, Ângulo de Contato e Molhabilidade 

Quando um fluido está em contato com outra substância (líquida ou sólida), há 

uma energia interfacial livre entre eles, devido à diferença entre a atração interna 

dessas moléculas no interior de cada fase. Esta tensão interfacial é definida como a 

soma de trabalho necessária para separar uma unidade de área de uma substância da 

outra e é expressa como força por unidade de comprimento.  

A Figura 3.1 mostra a tensão interfacial entre dois fluidos, G e L, e uma 

superfície sólida, S. O  ângulo da interface entre os dois fluidos é indicado por θ, que 

por convenção é medido no fluido mais denso. A Equação 3.4, conhecida como 

Equação de Young mostra a relação entre θ e as tensões interfaciais para as três 

interfaces: fluido G/sólido, fluido L/sólido, e fluido G/fluido L. 

GL

SLSG

σ
σσ

θ
−

=cos                                            

Onde:  
σSG = energia interfacial entre fluido G/sólido (dinas/cm); 
σSL = energia interfacial entre fluido L/sólido (dinas/cm); 
σGL = energia interfacial entre fluido G/fluido L (dinas/cm); 

θ = ângulo de contato na interface fluido G/fluido L (graus). 
 
 

Figura 3.1 - Tensões Interfaciais entre uma Superfície Sólida, uma Fase Fluida Molhante, L e uma Fase 
Fluida ou de Gás Não Molhante, G (Bear, 1972) 

 
A molhabilidade pode ser definida como a tendência de um fluido se espalhar ou 

aderir a uma superfície sólida na presença de outros fluidos imiscíveis. Ângulos de 

contato menores que 90º indicam que o fluido é molhante, enquanto que ângulos de 

contato maiores que 90º indicam que o fluido é não molhante (Figura 3.2). Ângulos de 

contato próximos a 90º são característicos de sistemas de “molhabilidade 

G

SG SL

Sólido
S

GL

Fluido
L

(3.4) 
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intermediária”. O ângulo de contato influencia a distribuição do fluido nos poros, os 

processos de deslocamento e as permeabilidades relativas de óleo-água. A água é 

sempre o fluido molhante na presença do óleo ou do ar, o óleo é o fluido molhante na 

presença do ar, mas é o fluido não molhante na presença da água. 

 

 Figura 3.2 - Definição de Molhabilidade com Base no Ângulo de Contato  

 
 
 

3.3.3. Pressão Capilar 

Se dois fluidos imiscíveis estão em contato em um tubo de pequeno diâmetro, 

uma superfície curva se desenvolve na interface entre ambos, e se a pressão do poro 

próxima a interface de cada fluido for medida, verifica-se que as pressões não são 

iguais. A diferença de pressão através dessa interface é chamada de pressão capilar, e 

é definida pela Equação 3.5: 

Pc = Pnw – Pw           (3.5) 

 

Onde:  

Pc = pressão capilar; 
Pnw = pressão do fluido não-molhante; 
Pw = pressão do fluido molhante. 

 

 

 

 

Fluido é 
molhante

Fluido é
não-molhante

θ     90ο θ     90ο

θ                          
θ                          

Água é o fluido 
molhante 

Óleo é o fluido 
não molhante 
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A Figura 3.3 ilustra o conceito de pressão capilar em um capilar com água, onde 

o valor da Pc é dado pela Equação 6, conhecida como Equação de Laplace.  

    
r

PPP ow
woc

θσ cos
2=−=          (3.6) 

Onde:  

Po = pressão do óleo; 
Pw = pressão da água; 

σ ow = tensão interfacial óleo-água; 
θ = ângulo de contato. 
r = raio do tubo 

 

 

Figura 3.3 - Conceito de Pressão Capilar em um Capilar (Chatzis, 1983) 

 

Para que a água seja deslocada pelo óleo em um capilar molhado com água, a 

pressão do óleo deve ser tal que Po ≥ Pw + Pc. Quando a Pnw ≥ Pw + Pc  o deslocamento 

é referido como “drenagem”. A drenagem refere-se ao fluxo resultante de uma 

diminuição na saturação do fluido molhante. Quando a Pnw ≤ Pw + Pc , o fluido molhante 

imbibe e desloca o fluido não molhante. O termo “embebição” refere-se ao fluxo 

resultante de um aumento na saturação do fluido molhante.  

O fenômeno da ascensão capilar pode ser mostrado quando um tubo de vidro de 

diâmetro pequeno é colocado em um recipiente com água, sendo que a água se 

elevará no tubo devido às forças capilares (Figura 3.4) exercidas pela interação do 

material da parede do tubo de vidro com as moléculas de água (para este exemplo). 

Drenagem Imbibição

        Água ÓleoPoPw 2r

σws

σow

σos

θ                          
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Figura 3.4 - Ascensão da Água em Tubos Capilares de Diâmetros Diferentes. P – pressão 

 

Desde que o nível d’água no recipiente esteja sob pressão atmosférica, como 

está o ar ao redor, a água que está se elevando no tubo deve estar presa sob tensão. 

A altura da elevação da água (hc) no tubo capilar, é simplesmente a pressão dividida 

pelo peso específico da água, como mostra a Equação 3.7. Deste modo, a pressão 

capilar e a altura da elevação capilar são proporcionais à tensão interfacial e 

inversamente proporcionais ao raio da garganta dos poros.  

    
r

hc γ
θσ cos2

=            (3.7) 

Onde:   

hc = altura da ascensão capilar; 
σ = tensão interfacial (dinas/cm); 
θ = ângulo de contato (graus); 
γ = peso específico da água (dinas/cm3); 
r = raio da garganta dos poros (cm). 

 

 

Para um meio poroso, existem fórmulas que permitem estimar a altura de 

ascensão capilar em função do diâmetro efetivo dos grãos e da porosidade, como a 

Equação 3.8 (Polubarinova-Kochina, 1952): 

 

    
( )

η
η−

=
145.0

10d
hc           (3.8) 

 

p<0

p>0

+água

Ar
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Onde:   

hc = altura da ascensão capilar (cm); 
η = porosidade efetiva; 

d10 = diâmetro efetivo dos grãos (cm) 
 

O diâmetro efetivo dos grãos corresponde à 10 % da linha sobre a curva do 

gráfico de distribuição granulométrica. 

Como a água e o ar, a água e LNAPL, e LNAPL e ar são imiscíveis, também há 

capilaridade análoga para os sistemas de LNAPL/água e LNAPL/ar, como mostrado na 

Figura 3.5. 

Figura 3.5 - Ascensão Capilar para os 3 Fluidos: Água em Azul, Óleo em Vermelho e o Ar em Branco 

 

 

O solo pode ser visto esquematicamente como um conjunto de tubos capilares 

tortuosos de diferentes diâmetros de poros, com cada conjunto causando uma 

elevação capilar diferente (Figura 3.6). Em um solo típico, uma variedade de tamanhos 

de gargantas de poros estão presentes, resultando em uma distribuição variável da 

saturação. 
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Figura 3.6 - Esquema Mostrando a Elevação Capilar para Diferentes Gargantas de Poros 

 

A Tabela 3.6 mostra as alturas das franjas capilares que foram observadas 

experimentalmente em vários materiais. A altura capilar visível é o nível onde a 

saturação da água é próxima a 1. 

 
TABELA 3.6 - ALTURA CAPILAR VISÍVEL EM MATERIAIS NÃO CONSOLIDADOS (POROSIDADE DAS AMOSTRAS É DE 
APROXIMADAMENTE 41%) 

MATERIAL TAMANHO DO GRÃO (mm) ALTURA CAPILAR (cm) 
Cascalho fino 2-5 2,5 

Areia muito grossa 1-2 6,5 
Areia grossa 0,5-1 13,5 
Areia média 0,2-0,5 24,6 
Areia fina 0,1-0,2 42,8 

Areia muito fina 0,05-0,1 105,5 
Silte  0,02-0,05 >200 

Fonte: Lohmon, 1972, apud Fetter, 1999. 

 

A representação gráfica usual da distribuição dos poros (ou capilaridade) é 

muitas vezes chamada de curva característica do solo, a forma da qual depende da 

distribuição de tamanhos de poros para cada solo (Figura 3.7). Em equilíbrio em um 
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meio homogêneo, estas curvas representam o conteúdo de água em função da 

pressão capilar, ou para a água e o ar, a elevação acima do nível d’água.  

Figura 3.7 - Curvas Características de Capilaridade para Solos Típicos. As Curvas Representam a 
Distribuição dos Tamanhos das Gargantas dos Poros (Huntley, 2001) 

 

As curvas de pressão capilar são freqüentemente dadas em função do grau de 

saturação com relação aos fluidos molhante e não molhante. Em cada caso, o  fluido 

que inicialmente vai saturando o meio poroso é lentamente deslocado pelo outro. Como 

mostrado na Figura 3.8, as curvas são freqüentemente em forma de “L”. A curva de 

drenagem ou secamento inicia-se  distante da saturação de 100% do fluido molhante, 

mas em algum valor finito da pressão capilar. Para o deslocamento alcançar o local, 

este valor deve ser excedido. Este valor limite é chamado de pressão de deslocamento 

ou pressão de entrada, que seria requerida para um DNAPL entrar em um aqüífero 

com a água sendo o fluido molhante. Pode-se observar que a pressão capilar torna-se 

mais negativa quando a saturação do molhante diminui. Com essa sucção aumentada, 

o processo de deslocamento eventualmente pára. O valor da saturação no qual ele 

pára é conhecido como saturação irredutível do fluido molhante e é designada Swr, e 

neste ponto a pressão capilar tende ao infinito. 
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Figura 3.8 - Curvas de Drenagem ou Secamento e de Molhamento ou Embebição (Domenico e 
Schwartz,1998) 

 

A curva de embebição ou molhamento descreve a saturação inicial de um fluido 

não molhante que está lentamente sendo deslocado pelo fluido molhante. A curva não 

segue o mesmo caminho da curva de drenagem, devido à histerese. Nesse 

deslocamento, a pressão capilar torna-se menos negativa quando a saturação do fluido 

molhante aumenta. Quando a pressão capilar é zero, um ponto da saturação residual 

do  fluido não molhante é alcançado, designado como Snwr (Figura 3.8). Neste ponto, 

não há deslocamento do fluido não molhante. 
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3.3.4. Drenagem e Embebição 

Os efeitos da geometria dos poros sobre os mecanismos de trapeamento 

durante o deslocamento imiscível de óleo pela água, e a distribuição de óleo residual 

foram estudados por Chatzis et al. (1983) através de micromodelos. 

A estrutura do poro do meio poroso real consiste de uma rede tridimensional de 

corpos de poros conectados pelas gargantas dos poros. Um dos micromodelos mais 

utilizados para se compreender os mecanismos de trapeamento em uma rede de poros 

é chamado modelo de poro duplo. 

Quando ocorre um derramamento de gasolina, esta se move descendentemente 

até alcançar a franja capilar, deprimindo-a e alcançando o nível d’água. Nesta situação, 

a gasolina (fluido não-molhante) deslocará a água (fluido molhante) dos poros durante 

este processo, que é chamado de drenagem.  

Para velocidades típicas da água subterrânea, as forças capilares dominam as 

forças viscosas, e o comportamento do trapeamento é controlado pela estrutura do 

poro. Chatzis e Dullien (1983), verificaram experimentalmente que o avanço das 

interfaces fluido-fluido de um poro para outro, ocorre de maneira hierárquica, isto é, um 

poro por vez. 

Durante o processo de drenagem, (fluido não-molhante deslocando o fluido 

molhante) mostrado na Figura 3.9, a interface na ramificação capilar 2 permanecerá no 

ponto A, enquanto que a interface na ramificação capilar 1 se moverá em direção ao 

ponto B, seguindo o caminho do poro maior. O raio de curvatura da interface do fluido 

no ponto B na ramificação capilar 1, começa a aumentar devido à geometria do poro no 

final da ramificação 1, mas como o raio de curvatura na ramificação 2 é menor, a 

interface não se moverá nesse ponto. Então, o fluido não molhante passará através da 

garganta do poro maior, até o próximo poro, trapeando totalmente o fluido molhante na 

garganta do poro menor, como pode ser observado no modelo de poro duplo da Figura 

3.9. 
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Figura 3.9 - Trapeamento do Fluido Molhante durante o Processo de Drenagem. PM – pressão do fluido 
molhante; PNM – pressão do fluido não molhante; PC – pressão capilar (Adaptado de Chatzis e Dullien, 
1983) 

 

Caso o derramamento de gasolina seja interrompido, a fase livre que se 

encontra sobre o topo do nível d´água e/ou franja capilar pode ser deslocada pela 

água, devido a uma variação sazonal do nível d’ água e do fluxo natural da água 

subterrânea. O avanço da água através da garganta do poro menor primeiro, com o 

fluido não-molhante permanecendo imóvel no poro maior, é chamado processo de 

embebição. Neste caso, se houver estabilidade capilar, ocorrerá a recuperação do 

fluido não-molhante da garganta dos poros maiores. Na Figura 3.10A a interface na 

ramificação capilar 1 permanecerá no ponto A, enquanto que a interface na ramificação 

capilar 2 se moverá em direção ao ponto B (linha tracejada), seguindo o poro menor. O 

raio de curvatura da interface fluido-fluido no ponto B para a ramificação capilar 2 

começa a aumentar devido à geometria no final da ramificação 2, até alcançar o 

mesmo valor do raio de curvatura do ponto A, para a ramificação capilar 1 (Figuras 

3.10B, C e D). A partir daí, a interface da ramificação 1 começará a se mover e não 

ocorrerá trapeamento da fase não-molhante (Figuras 3.10E e F). Caso a geometria do 

poro leve a uma instabilidade capilar, ocorrerá o trapeamento de gasolina na garganta 

do poro maior (Figura 3.11). 
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Figura 3.10 - Processo de Embebição sem o Trapeamento do Fluido Não-Molhante (Adaptado de 
Chatzis e Dullien, 1983) 

 

Figura 3.11 - Processo de Embebição com o Trapeamento do Fluido Não-Molhante 
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Quando o fluido não-molhante é deslocado pelo fluido molhante em um tubo 

com diâmetro não-uniforme (Figura 3.12a), ocorre snap-off se o fluido molhante 

continua seu percurso através da garganta do poro, deixando para trás esferas 

desconectadas. Este mecanismo ocorre devido às instabilidades das interfaces, e 

depende da molhabilidade e da razão entre o diâmetro do corpo e da garganta do poro 

(aspect ratio). Para poros com valores baixos de aspect ratio, nos quais as gargantas 

são quase tão grandes quanto o corpo dos poros, o fluido não-molhante pode ser 

completamente deslocado (Figura 3.12b). 

Segundo Dullien (1979), valores altos de aspect ratio são responsáveis por 

saturações residuais muito altas do fluido não-molhante. 

Figura 3.12 - Efeito do Aspect Ratio do Poro sobre o Trapeamento do Fluido Não-Molhante em um Tubo 
com Diâmetro Não Uniforme. (a) Alto Aspect Ratio dos Poros. (b) Baixo Aspect Ratio dos Poros (Chatzis 
et al., 1983) 

 

Segundo Oliveira (1997), os resultados obtidos através de micromodelos foram 

fundamentais para a decisão da direção utilizada na aplicação de etanol, com o 

objetivo de deslocar os resíduos de gasolina em um experimento de campo. 
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3.3.5. Permeabilidade Relativa 

A permeabilidade relativa é uma medida direta da habilidade do meio poroso 

conduzir um fluido quando um ou mais fluidos estão presentes. As curvas de 

permeabilidade relativa são propriedades do fluxo e representam o efeito da 

composição da geometria do poro, molhabilidade, distribuição do fluido, e saturação. A 

Figura 3.13 mostra curvas típicas de permeabilidades relativas em  função da 

saturação para os fluidos molhante e não molhante. 

Figura 3.13 - Curvas de Permeabilidades Relativas Típicas. SNW – Saturação do fluido não molhante; SW 
– saturação do fluido molhante (Demond e Roberts, 1987, apud Domenico e Schwartz, 1998) 

 

Nesta figura, observa-se que a permeabilidade relativa do fluido molhante torna-

se zero em Sw = 0,2; e a permeabilidade relativa do fluido não molhante torna-se 0 em 

Snw = 0,1. Estas saturações são parâmetros característicos conhecidos como saturação 

residual para o fluido não molhante e saturação irredutível para o fluido molhante. O 

padrão de saturação residual mostrado pelo exemplo (Srw > Srn) é observado 

freqüentemente. Um fluido na saturação residual ou irredutível não é capaz de fluir 
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porque em níveis de baixa saturação o fluido não é conectado através da rede de 

poros. 

A saturação irredutível do fluido molhante é algumas vezes chamada de 

saturação pendular. O fluido é preso por forças capilares nas partes estreitas do poro. 

A Figura 3.14a mostra um exemplo da saturação pendular com a água como o fluido 

molhante e o ar como fluido não molhante. A saturação residual de um fluido não 

molhante é algumas vezes chamada de saturação  insular (Figura 3.14b), onde uma 

pequena quantidade de NAPL está em um aqüífero, cuja água é o fluido molhante e o  

fluido não molhante ocorre como uma bolha isolada no centro do poro. 

Figura 3.14 - Exemplos de Tipos Diferentes de Saturação Residual. (a) Saturação Pendular. (b) 
Saturação Insular. (Adaptado de Domenico e Schwartz, 1998) 

 

Uma situação comum para a água, o ar e um contaminante como o óleo, quando 

encontrados juntos na zona não saturada, é representada pela água como fluido 

molhante, pelo ar como fluido não molhante, e pelo óleo que em relação à água é não 

molhante e molhante com relação ao ar. Neste caso, o óleo na saturação residual é 

preso como bolhas e anéis pendulares, trapeados entre a água em partes pequenas 

dos poros. 

 

3.4. Migração de LNAPLs 

Quando LNAPLs são derramados na superfície do solo, eles migram 

verticalmente na zona não saturada sob a influência da gravidade e das forças 

capilares. A não ser que a zona não saturada esteja extremamente seca, o LNAPL será 

o fluido não molhante e a água o fluido molhante. 
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A Figura 3.15 mostra a distribuição da água na zona não saturada segundo 

Abdul (1988). Pode-se observar que no topo da zona não saturada a água está presa 

pela saturação irredutível do fluido molhante, que é chamada de água pendular. Logo 

abaixo está a zona onde o conteúdo de água está acima da saturação irredutível,  que 

é  chamada de água funicular. Quando a saturação de 100% de água é alcançada, 

encontra-se a franja capilar. A relação ar-água da zona não saturada comporta-se 

como um fluxo imiscível de duas fases, então há saturação residual de ar na zona 

capilar. Segundo Fetter (1999), esta saturação é normalmente ignorada pois possui um 

valor muito baixo. 

Figura 3.15 - Distribuição Vertical da Água na Zona Não Saturada na Ausência de LNAPLs (Abdul, 
1988) 

 

A franja capilar não é uma superfície regular, pois a altura da elevação capilar 

será diferente em cada conjunto vertical de poros interconectados, dependendo do 

diâmetro médio do poro desse conjunto.  

Segundo a relação apresentada pela Groundwater Technology Inc. (Wilson e 

Brown, 1989), quando ocorre um vazamento de gasolina a partir de um tanque de 

armazenamento subterrâneo, 62% do volume total de contaminante corresponde à fase 

livre imiscível, 33% corresponde à fase residual e apenas 5% corresponde à fase 
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dissolvida. Entretanto, a distribuição em termos de volume contaminado apresenta 

apenas 1% à fase livre imiscível, 20% à fase residual e 79% à fase dissolvida. 

A Figura 3.16 ilustra o comportamento de um vazamento de LNAPL típico, sendo 

que o contaminante pode estar na subsuperfície em 5 fases distintas: livre, residual, 

dissolvida, vapor e adsorvida (Oliveira, 1998). Quando o produto migra verticalmente 

em direção ao aqüífero e aloja-se sobre a franja capilar, forma-se um reservatório, 

caracterizando a fase livre. 

  Figura 3.16 - Fases Distintas de LNAPL após um Vazamento em um Aqüífero 

 

A fase residual ocorre quando parte do produto que percola fica retido no meio 

poroso sob a forma de glóbulos ou grupo de glóbulos desconectados, esta fase pode 

eventualmente ser remobilizada, retornando à fase livre e vice-versa. 

Já a fase dissolvida é formada pelo produto dissolvido na água subterrânea e é 

considerada uma das mais importantes, pois é a fonte mais volumosa de uma 

contaminação. No caso da gasolina, que tem uma variedade de compostos orgânicos 

com diferentes solubilidades, os compostos mais solúveis irão se dissolver mais 

rapidamente e deixar para trás os menos solúveis. Este processo afeta a concentração 

do composto na fase aquosa, que diminuirá proporcionalmente com a diminuição da 
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sua fração molar na mistura. A solubilidade dos componentes que formam a gasolina 

também é fortemente  afetada pela composição da mistura e tende a ser menor que a 

solubilidade do componente puro, conforme visto pela Lei de Raoult. 

A fase adsorvida é formada quando parte do produto fica adsorvido na matéria 

orgânica presente no aqüífero. Em um solo seco ou com uma concentração baixa de 

umidade, a quantidade adsorvida está diretamente relacionada à área da superfície das 

partículas do solo e à quantidade de matéria orgânica. 

Os componentes mais voláteis resultam principalmente da volatilização dos 

hidrocarbonetos da fase residual presentes na zona não saturada, ou ainda de 

hidrocarbonetos da fase adsorvida e, em menor escala, a partir de hidrocarbonetos da 

fase livre ou dissolvida.  
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3.5. Diagrama Pseudoternário 

Enquanto a gasolina pura é quase imiscível na água, o etanol é completamente 

miscível na gasolina e na água em todas as concentrações. Quando o etanol está 

presente na gasolina e na água, particiona-se preferencialmente dentro da fase 

aquosa, aumentando a solubilidade de BTEX na água e reduzindo a tensão interfacial 

da gasolina-água. O sistema final seria composto de uma fase de água com álcool e 

alguma gasolina dissolvida, e uma fase de gasolina com álcool e um pouco de água 

dissolvida. Com uma proporção suficientemente alta de etanol em um sistema, a 

gasolina e a água tornam-se completamente miscíveis e uma fase única será 

desenvolvida. 

Este comportamento complexo de particionamento de etanol dentro das fases da 

água e da gasolina é descrito pelo diagrama pseudoternário (Figura 3.17), que permite 

o agrupamento de componentes múltiplos como um pseudocomponente, como é o 

caso da gasolina. Cada ápice do triângulo representa 100% da concentração de um 

componente simples (ou pseudocomponente) – gasolina, água e etanol. A região cinza 

indica o limite das frações da água, gasolina e etanol onde os três componentes 

existem como duas fases separadas, enquanto a região branca indica o limite da 

composição onde esses componentes existem como uma fase simples. A curva 

separando as duas regiões é chamada de curva binodal. Acima dessa curva a 

gasolina, o etanol e a água existem como uma fase única em todas as combinações 

relativas de água e gasolina, desde que o etanol presente no sistema exceda 70% em 

peso. 

As linhas de equilíbrio (tie lines) que se encontram na região de 2 fases unem os 

segmentos rico em água e rico em gasolina da curva binodal. Essas linhas indicam as 

composições em equilíbrio das 2 fases, e os pontos conectados por elas definem a 

composição da fase rica em água (sobre o lado esquerdo da região de 2 fases) e a 

fase rica em gasolina (sobre o lado direito da região de 2 fases). O particionamento 

preferencial do etanol dentro da água é indicado pela inclinação das linhas de equilíbrio 

para a direita, que tendem para um ponto chamado de ponto crítico (plait point), onde a 

composição das duas fases é a mesma. 
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  Figura 3.17 - Diagrama Ternário Típico (Adaptado de Oliveira, 1997) 

 

Por causa da gasolina ser uma mistura complexa de alcanos, cicloalcanos, 

alcenos e compostos aromáticos, mudanças em sua composição podem afetar o 

comportamento da fase. Relações de fase para a água e o etanol em combinação com 

a gasolina ou componentes individuais da gasolina foram estudadas por vários autores 

(Letcher et al., 1986; Peschke e Sandler, 1995; Oliveira, 1997; Powers e Hermann, 

1999; Powers et al., 2001). 

Oliveira (1997) apresentou uma análise detalhada do diagrama pseudoternário 

para a gasolina-água-etanol, relatando os resultados referentes ao conteúdo mínimo de 

etanol necessário para o fluido alcançar o deslocamento miscível para a remoção 

completa dos resíduos de gasolina em um processo de injeção de etanol (flushing). 

A Figura 3.18 mostra o diagrama ternário com os pontos da curva binodal 

determinados, caracterizado por uma região de duas fases relativamente grande. A 

proximidade da porção rica em água da curva binodal (lado esquerdo da curva) para o 

lado de água-etanol do diagrama, indica baixa solubilidade da gasolina em baixo 

conteúdo de etanol (menos que 50% em peso). Acima de 50% em peso de etanol, a 

solubilidade da gasolina é aumentada abruptamente, como sugerido pelo desvio 

progressivo da curva do lado etanol-água do diagrama. 
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 Figura 3.18 - Diagrama Ternário com os pontos da curva binodal obtidos por Oliveira (1997) 
 

Segundo Oliveira (1997), embora o topo da curva binodal corresponda a 

aproximadamente 70% em peso de etanol, o que implica que acima desse valor, 

qualquer composição cairá dentro da região de fase única do diagrama, esta 

composição não é suficiente para manter um deslocamento miscível dos resíduos, que 

é condição necessária para evitar o trapeamento da fase oleosa. A porcentagem 

mínima de etanol necessária para que haja um deslocamento miscível, corresponde a 

aproximadamente 88% em peso de etanol e 12% em peso de água. Caso contrário, a 

miscibilidade não é alcançada, e consequentemente, a remoção dos resíduos de 

gasolina não é completa. 

Corseuil e Fernandes (1999) avaliaram as solubilidades efetivas dos compostos 

de BTX na água equilibrados com a gasolina comum brasileira contendo 22% de 

etanol. Uma faixa de concentrações de etanol na fase aquosa foi alcançada pela 

variação da proporção de água para gasolina (20:1 a 1:1) em um grupo de 

experimentos. A Figura 3.19 mostra que enquanto a fração de etanol na fase aquosa 

passou de 0,93% para 15,8%, a solubilização de benzeno, tolueno e xilenos totais 

aumentou em 67%, 89% e 90%, respectivamente, sendo que o efeito foi maior para o 

xileno (composto mais hidrofóbico), pois quanto menor for a solubilidade do composto 

em água, maior será o efeito do etanol na solubilização do mesmo. Segundo os 

autores, estes valores são preocupantes tendo em vista a alta miscibilidade do etanol 

na água, e a possibilidade de que frações de etanol superiores a da gasolina comercial 

brasileira possam ocorrer próximas a sites contaminados, pois os postos de serviços 
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também armazenam álcool hidratado nos tanques subterrâneos, que podem apresentar 

vazamentos. 

Figura 3.19 – Concentração Aquosa de BTX, em Função da Fração de Volume de Etanol no Sistema 
Gasolina-Água-Etanol (Adaptado de Corseuil e Fernandes, 1999) 

 

 

3.6. Mudança nas Forças Capilares e no Fluxo Multifásico na Presença de Etanol 

A adição de oxigenados na gasolina muda a natureza do fenômeno capilar 

afetando a infiltração e a distribuição da gasolina no nível d’água por causa da redução 

das tensões superficial e interfacial (IFT) entre as fases.  

A Figura 3.20 mostra a variação da tensão interfacial em função da fração molar 

de etanol na fase aquosa no sistema pseudoternário Gasolina-Água-Etanol (Oliveira, 

1997). A tensão interfacial do sistema apresentou uma redução de 21,8 mN/m em 0% 

de etanol para 0,97 mN/m em 55% de etanol, um redução de aproximadamente 96%. 
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Figura 3.20 – Variação da Tensão Interfacial em Função da Fração Molar de Etanol na Fase Aquosa no 
Sistema Pseudoternário Gasolina-Água-Etanol (Oliveira, 1997)  

 

Kowles e Powers (1997) também verificaram a extensão da diminuição nos 

valores da tensão interfacial (Figura 3.21). Os autores utilizaram a gasolina C2 que é 

uma gasolina reformulada contendo 5,8% de etanol por volume, sendo que conteúdos 

de etanol foram variados pela alteração da razão de volume gasolina-água ou pela 

adição adicional de etanol para o sistema. 

A tensão interfacial do sistema C2 diminuiu em uma reta linear quase perfeita de 

26,3 dinas/cm em 0% de etanol para 7 dinas/cm em 50% de etanol – uma diminuição 

de cerca de 75%. 
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Figura 3.21 - Tensão Interfacial entre Fases Orgânica e Aquosa (Kowles e Powers, 1997, apud Powers 
e Herman, 1999)  

 

Por causa da redução na força capilar associada com as mudanças nas tensões 

interfacial e superficial, a altura da franja capilar é reduzida e a profundidade do  

reservatório de gasolina em fase livre é alterada. A gasolina também pode entrar em 

poros menores (Demond e Roberts, 1991), potencialmente afetando a sua distribuição 

na zona não saturada e no reservatório de gasolina. 

Donaldson et al. (1994) observaram as dinâmicas de M85 (uma mistura de 85% 

de metanol e 15% de gasolina padrão), a infiltração e a migração em sistemas 

saturados e não saturados. Volumes de álcool muito altos nessa gasolina resultaram 

em uma mudança do fenômeno de deslocamento imiscível associado com a gasolina 

padrão para um processo de deslocamento miscível. Diferenças na densidade e 

viscosidade tornam-se mais importantes em processos de deslocamento miscível que 

IFT. Baseado nos experimentos de infiltração na zona não saturada, o comportamento 

da M85 em relação à gasolina padrão usados para comparação podem ser 

caracterizados por: 
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2. Uma diminuição na altura da franja capilar, que resultou na formação de um 

reservatório de gasolina em uma elevação inferior (a profundidade da franja capilar 

retornou a sua posição original depois que o metanol foi retirado do sistema); 

3. A formação de um reservatório de gasolina no nível d’ água com uma geometria 

plana e regular que era menor na extensão lateral; 

4. A formação de um halo de glóbulos de gasolina ao redor de um reservatório de 

gasolina e da zona de infiltração devido às concentrações de metanol reduzidas e a 

redução na solubilidade efetiva dos constituintes da gasolina; 

A formação de glóbulos residuais de gasolina na zona saturada é significante 

porque ela aumenta substancialmente a área de contato NAPL-água para dissolução. 

Em adição para a formação desses glóbulos por precipitação quando a concentração 

de álcool diminui, eles podem também ser formados por mecanismos de deslocamento 

multifásico como as mudanças na elevação do nível d’ água. 

Ryan e Dhir (1996) estudaram as mudanças no trapeamento de hidrocarboneto 

na base de um reservatório quando o nível d’água flutua. Eles encontraram uma 

redução de IFT de aproximadamente 40 a 10 dinas/cm com a adição de álcool 

isopropílico, o volume de hidrocarboneto trapeado na zona saturada foi reduzido de 11 

para 6% do espaço total do poro. Deste modo, padrões associados com a geração 

destes glóbulos são opostos dependendo do mecanismo envolvido. 

Jawitz et al. (1998) conduziram estudos de deslocamento miscível, usando 

soluções de etanol-água para deslocar a água pura em uma pequena caixa de areia 

que representou um aqüífero não confinado. O fluido de deslocamento foi introduzido 

através de um poço de injeção através da zona não saturada. Os estudos  indicaram 

que a solução de etanol permaneceu preferencialmente próximo ao topo da caixa de 

areia por causa de sua densidade inferior a da água pura, e a altura da franja capilar foi 

reduzida em 50%, a mesma porcentagem que a diminuição na tensão superficial ar-

água da solução de etanol.  

Um efeito significante associado com a redução na IFT da água na zona não 

saturada é uma redução na capacidade de campo. Smith e Gilham (1994) notaram que 

a drenagem de água da zona não saturada ocorreu com a diminuição da IFT, desse 
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modo, aumentando a taxa de transporte do contaminante da zona não saturada para a 

zona saturada. 

É muito difícil predizer como os efeitos descritos acima seriam comparados com 

o derramamento de uma gasolina contendo 10% ou uma porcentagem inferior de 

etanol por volume. Se a transferência de massa de etanol para a fase aquosa é 

relativamente rápida para a taxa de infiltração de gasolina, é possível que algum 

deslocamento miscível dinâmico pudesse dominar completamente o comportamento da 

infiltração de gasolina. Muito etanol, nesse caso, poderia particionar dentro da fase 

aquosa, causando a mudança na permeabilidade relativa dos fluidos na zona não 

saturada com a fase aquosa apresentando um volume maior. 
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3.7. Medida da Espessura de um Produto Móvel 

A Figura 3.22 mostra a distribuição de um LNAPL acima do nível d’ água para 

uma condição onde há uma franja capilar de água. Esta figura mostra que há uma zona 

de LNAPL imóvel acima da franja capilar onde o conteúdo de LNAPL é menor que a 

saturação residual de LNAPL. Nesta zona o LNAPL será móvel e poderá fluir 

lateralmente dentro do poço de monitoramento. A zona  do filtro do poço de 

monitoramento deve, deste modo, se estender acima do topo da zona de LNAPL livre 

ou móvel. O nível d’ água no poço de monitoramento será inicialmente o nível d’ água, 

que está abaixo do nível da base da zona de LNAPL móvel. O LNAPL fluirá para dentro 

do poço de monitoramento até alcançar  o nível d’ água e seu peso deprimirá a 

superfície da água no poço de monitoramento.  

 

 

Figura 3.22 - Comparação entre a Distribuição de Óleo Móvel em um Aqüífero e em um Poço de 
Monitoramento (Fetter, 1999) 
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Como resultado, a espessura do LNAPL medida no poço de monitoramento será 

maior que a espessura real do LNAPL móvel na zona não saturada. Este efeito é maior 

para zonas menos espessas de LNAPL livre, onde a franja capilar pode ser mais 

elevada, que para a zona de LNAPL livre, onde a franja capilar pode ser pequena ou 

ausente. Ele também é maior em materiais de granulometria fina, onde a franja capilar 

pode ser mais elevada. 

A  profundidade abaixo do nível d’ água na qual o LNAPL alcançará o equilíbrio 

em um poço de monitoramento pode ser calculada, pois em equilíbrio, a pressão no 

poço de monitoramento sobre a interface de LNAPL é Po e a pressão sobre a interface 

da água é Pw. As duas pressões devem ser iguais (Figura 3.23). 

Figura 3.23 – Figura Esquemática Mostrando o Equilíbrio Hidrostático entre a Água e o Óleo 

 

Sendo que: 

Po = Pw          (3.9) 

 

Po = ρo T       (3.10) 

Onde:  

Pw = pressão sobre a interface da água;  
Po = pressão sobre a interface do óleo;  
ρo = densidade do óleo; 
T = espessura da camada de óleo. 
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Sendo que:  

Pw = ρw W         3.11) 

Onde:   

ρw = densidade da água; 
W = distância do nível d’água no meio poroso para a interface 

óleo/água no poço de monitoramento. 
 

 

Como Po = Pw, então: 

ρo T = ρw W         (3.12) 

Resolvendo para W será: 

TW
w









=

ρ
ρο         (3.13) 

 

Muitos pesquisadores têm tentado desenvolver métodos para explicar como 

pequenas quantidades de hidrocarbonetos móveis podem levar a espessuras 

exageradas de hidrocarbonetos medidas em poços. Hampton e Miller (1988) e 

Ballestero et al. (1994) fizeram revisões a respeito dos métodos usados para estimar a 

espessura do produto livre no solo adjacente, a partir de medições feitas nos poços de 

monitoramento. Essas estimativas podem ser divididas em dois tipos. O primeiro, 

fundamentado na derivação de correlações baseadas empiricamente, baseadas nas 

diferenças de densidade do fluido, no tamanho do grão do meio poroso, ou na 

espessura da franja capilar e, o segundo, fundamentado no desenvolvimento de 

modelos baseados nas curvas de pressão capilar-saturação. Apesar da atenção que 

tem sido dada para o desenvolvimento de uma correlação entre a espessura do 

produto livre medida nos poços e o volume de produto livre no solo, nenhum desses 

métodos disponíveis tem sido particularmente confiável quando testados ou em campo 

(Durnford et al., 1991; Huntley et al., 1992 e Ballestero et al., 1994) ou em laboratório 

(Hampton e Miller, 1988). Segundo Durnford et al. (1991), as limitações dos métodos 

desenvolvidos para relatar essas correlações são: 

1. Espessuras do produto livre observadas nos poços de monitoramento mudam com 

as flutuações do nível d’ água. Cada espessura diferente que é medida do produto 
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livre no poço resulta em um cálculo diferente do produto livre no aqüífero, mesmo 

se o volume real de produto livre não tiver mudado; 

2. Nenhum dos métodos para estimação contam com os hidrocarbonetos residuais e 

trapeados – uma porção destas frações pode retornar a fração de produto livre 

quando o nível d’ água se move; 

3. Métodos que são baseados nas medições das propriedades do solo e do fluido 

requerem medições (curvas de pressão capilar versus saturação) que são difíceis 

de se obter em campo, e medições derivadas no laboratório que não podem 

representar precisamente as condições do campo; 

4. Nenhum dos métodos conta com a variabilidade espacial (heterogeneidade) dos 

parâmetros do aqüífero. O movimento do produto livre é muito dependente das 

heterogeneidades do aqüífero, que são raramente representadas adequadamente 

pelas propriedades médias. 

 

Apesar das deficiências destes métodos para estimar o volume, eles são 

usualmente usados na prática. 

A correlação baseada na densidade do hidrocarboneto utilizada por De 

Pastrovich et al. (1979), não considera as características do solo, sendo que apresenta 

melhores resultados em materiais com granulometria fina como silte e argila. Baseia-se 

na Equação  3.14:  

     
o

owoH
Hf

ρ
ρρ )( −

=         (3.14) 

Onde:  

Hf = espessura da fase livre no meio poroso (cm); 
ρo = densidade do hidrocarboneto (g/cm3); 
Ho = espessura da fase livre no poço de monitoramento (cm); 
ρw = densidade da água (g/cm3); 

 

Para um hidrocarboneto com densidade igual a 0,8 e assumindo que a 

densidade da água é igual a 1, utilizando-se a Equação 3.14, a espessura de 

hidrocarboneto no meio poroso é apenas ¼ da espessura medida no poço de 
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monitoramento. Esta relação mostra que a espessura de hidrocarboneto medida no 

poço de monitoramento é 4 vezes maior que a espessura real no meio poroso, e 

costuma ser utilizada com freqüência. 

Já a correlação baseada nas propriedades do meio poroso utilizada por Hall et 

al. (1984) baseia-se apenas no fator da formação (F) que varia com a granulometria e 

com a tensão superficial do hidrocarboneto. Para que o método possa ser utilizado, o 

solo deve apresentar granulometria  de areia fina, média ou grossa, segundo os tipos 

definidos pelo autor, cujo fator da formação correspondente é de 12,5; 7,5 e 5 cm, 

respectivamente. Além disso, é necessária uma espessura mínima de fase livre dentro 

do poço de monitoramento de 23 cm para a areia fina, de 15 cm para a areia média, e 

de 8 cm para a areia grossa. Baseia-se na Equação 3.15: 

Hf = Ho – F        (3.15) 

Onde:  

Hf = espessura da fase livre no meio poroso (cm); 
Ho = espessura da fase livre no poço de monitoramento (cm); 
F = Fator da formação 

 

O método de Lenhard e Parker (1990) é dependente de condições de equilíbrio 

estático, e assume na teoria um perfil de saturação vertical baseado nas relações de 

pressão capilar. Extensões deste método permitem que seja considerado óleo residual 

trapeado acima e abaixo da zona de flutuação do nível d’água. As principais limitações 

deste método são que ele não considera as condições dinâmicas ou heterogeneidades 

em pequena escala, e poucos parâmetros podem ser medidos em campo. Baseia-se 

na Equação 3.16: 
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Onde:  

Hf = espessura da fase livre no meio poroso (cm); 
ρo = densidade do hidrocarboneto (g/cm3); 
Ho = espessura da fase livre no poço de monitoramento (cm); 
βao = fator  de escala (σaw/σao); 
βow = fator de escala (σaw/σow); 
σaw = tensão superficial da água (dinas/cm); 
σao = tensão superficial do hidrocarboneto (dinas/cm); 
σow = tensão interfacial hidrocarboneto-água (dinas/cm) 

 

Segundo Ballestero et al. (1994),  nenhum dos métodos disponíveis é confiável, 

quando testado em campo ou em laboratório, mas isso não significa que não há 

nenhuma circunstância em que se possa usar esses métodos para estimar os volumes 

de produto livre. Pelo contrário, dados da espessura de produto livre coletados em 

poços de monitoramento são abundantes, facilmente coletados, e são usualmente 

precisos, e em muitos casos, esses dados podem ser tudo o que se tem disponível. Daí 

a importância de se dar continuidade a estudos que tentem chegar a uma correlação 

mais confiável. 

 

3.8. Efeito da Flutuação do Nível D’ Água na Distribuição de LNAPL 

Uma representação esquemática do efeito da flutuação do nível d’ água 

subterrânea na espessura da lâmina de fase livre de um LNAPL após o vazamento ter 

cessado é mostrado na Figura 3.24.  

Na Figura 3.24a, o nível d’ água teve uma variação ascendente, acima do nível 

original, e quantidades consideráveis de produto presente em fase livre foram 

trapeadas abaixo do nível d’ água passando para a fase residual, causando a 

diminuição da espessura da fase livre. Este fato ocorre devido ao deslocamento da 

porção inferior da lâmina de fase livre, pois o produto nesta fase vai sendo levado para 

cima pelo movimento ascendente do nível d’ água e o ar presente vai sendo 

gradativamente eliminado (processo de imbibição).  

Na Figura  3.24b ocorre uma variação descendente do nível d’ água, e parte do 

produto residual que foi trapeado abaixo do nível d’ água torna-se móvel, e 

consequentemente, uma lâmina de fase livre mais espessa é formada. Novas 
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variações do nível d’ água podem fazer com que este fenômeno se repita outras vezes, 

remobilizando e imobilizando o produto puro (passagem de fase residual para fase livre 

e vice-versa). 

 

 

Figura 3.24 - Representação Esquemática do Efeito da Flutuação do Nível D’Água Subterrânea na 
Espessura da Lâmina de Fase Livre de um LNAPL (Adaptado de Kemblowski e Chiang, 1990) 
 
 
 

3.9. Estudos Realizados com Colunas em Laboratório 

Para Lal et al. (1970), uma situação de vazamento de NAPL que ocorre em 

campo, pode ser reproduzida em laboratório, utilizando-se uma coluna cilíndrica 

preenchida com solo. Segundo os autores, parâmetros como densidade e distribuição 

granulométrica são importantes para a definição apropriada do diâmetro da coluna e, 

após a realização de vários testes com diferentes diâmetros de colunas e com 

granulometrias variadas, estimaram em 10 cm o diâmetro mínimo da coluna, como 

medida mais viável para a verificação das relações de campo em laboratório. 

Segundo Schiegg e McBride (1987), é necessário que a coluna tenha um 

diâmetro mínimo de 15 cm, para materiais com granulometria inferior a 0,35 mm, para 
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que não haja migração preferencial do fluido nas paredes internas da coluna, ao invés 

de migração para o meio poroso. 

Abdul et al. (1989), utilizaram uma coluna de acrílico em laboratório para verificar 

as limitações dos poços de monitoramento na detecção e quantificação de derivados 

de petróleo em solos e aqüíferos. A coluna de acrílico utilizada tinha 113,5 cm de altura 

e 10,8 cm de diâmetro interno, e possuía sete tensiômetros ajustados à sua parede. 

Esta coluna foi preenchida com areia muito fina a fina (0,125 a 0,250 mm), sendo que o 

contaminante utilizado  foi o óleo diesel. Os resultados experimentais mostraram que 

após o desenvolvimento da fase livre e da entrada de óleo no PM, a relação entre a 

espessura do óleo no poço de monitoramento e no meio poroso aumentou, enquanto 

os valores da fase livre no meio poroso permaneceram baixos. Segundo os autores, 

quando o nível d’ água é estabelecido, é necessário que o registro utilizado para a 

entrada de água no sistema seja fechado, pois em experimentos sob condições de 

queda do nível d’ água, o NAPL poderia fluir preferencialmente através da coluna mais 

rápido que para o poço de monitoramento. 

Segundo Abdul (1988) e Adams e Hampton (1992), as dimensões escolhidas 

para a coluna e para o poço, devem obedecer a proporção de volume entre os tubos de 

5:1. Estas medidas foram adotadas pelos autores, com o objetivo de propiciar a 

migração vertical do fluido e inibir seu transporte horizontal a longa distância. 

Simmons et al. (1992), estudaram a infiltração de líquidos orgânicos no meio 

poroso não saturado, utilizando uma caixa acrílica preenchida com areia. Já Waddill e 

Parker (1997), utilizaram um tanque de aço preenchido com areia, para estudarem a 

recuperação de LNAPL no meio poroso. 

Oliveira et al. (1998) simularam o efeito das variações sazonais do nível d’água  

utilizando colunas de PVC com 100 cm de comprimento e 30,48 cm de diâmetro 

interno, as quais foram preenchidas com amostras não deformadas de areia 

inconsolidada, e determinaram os valores de saturação da gasolina pura e da E-20 

através de TDR (Time Domain Reflectometry). Segundo os autores, após o 

rebaixamento do nível d’água, onde o fluido molhante (água) é deslocado pelo não-

molhante (gasolina), os valores máximos da saturação de gasolina foram mais 

elevados para a E-20 (85%) quando comparados com a gasolina pura (78%).  
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Pereira (2000) simulou um vazamento de gasolina sobre a franja capilar, 

utilizando duas colunas de acrílico transparentes com 100 cm de comprimento e 23 cm 

de diâmetro interno, que foram preenchidas com micro esferas de vidro com 0,850 mm 

de diâmetro. Segundo a autora, a observação do comportamento da gasolina pura e da 

gasolina com etanol (E-24), foi realizada com sucesso. 

A realização desses diversos experimentos em laboratório, utilizando-se líquidos 

orgânicos diferentes, mostra que é viável a execução de experimentos em laboratório, 

com o objetivo de reproduzir situações de campo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para avaliar o comportamento da gasolina pura e da gasolina com etanol (E-20), 

após um vazamento em subsuperfície, foi desenvolvido um experimento em laboratório 

com a finalidade de reproduzir as características de um aqüífero, e desta forma simular 

o vazamento destes combustíveis em laboratório. 

Para tanto, várias etapas foram realizadas, como atividades de campo, além de 

diversos ensaios em laboratório, que serão descritos detalhadamente. 
 

4.1. Atividades de Campo 

Campanhas para a coleta de amostras de areia não deformadas e deformadas 

foram realizadas em uma área situada na cidade de Bertioga, litoral norte do Estado de 

São Paulo, a apenas 120 km da capital paulista (Figura 4.1), local selecionado 

principalmente por ser destinado à realização de futuras pesquisas ambientais 

relacionadas à contaminação de águas subterrâneas pelo Instituto de Geociências da 

USP, e possuir meio poroso homogêneo, facilitando deste modo a padronização e 

realização do experimento. 

 

1

BERTIOGA 
Área de 
estudo 

   Figura 4.1 –  Localização da Área de Estudo 
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As amostras não deformadas foram coletadas em uma trincheira de 

aproximadamente 1,2 m2 de área, sendo que uma espátula e uma enxada foram 

utilizadas para moldar uma bancada horizontal na profundidade de 40 cm da superfície. 

Em seguida, 6 conjuntos de cilindros com 7,3 cm de diâmetro interno e 7,0 cm de 

comprimento foram inseridos na camisa de um amostrador Uhland (1950) e cravados, 

utilizando-se o peso do amostrador até o nível demarcado na parte externa da camisa. 

Posteriormente, as camisas cravadas no solo foram retiradas tendo-se o cuidado de 

não danificar a amostra, e posteriormente os cilindros foram retirados da camisa do 

amostrador. Em seguida, os cilindros com 300 mL de amostra foram embalados em 

papel alumínio, colocados em um recipiente adequado e encaminhados para o 

Laboratório de Física do Solo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT. 

Já as amostras deformadas foram coletadas através de trado manual, 

previamente limpo com álcool e água destilada, armazenadas em embalagens 

apropriadas e encaminhadas até o Laboratório do Centro de Pesquisa de Águas 

Subterrâneas (CEPAS) do Instituto de Geociências (IGc) da Universidade de São 

Paulo. Neste laboratório, as amostras foram colocadas em bancadas e espalhadas 

para secarem naturalmente. Após a secagem foram peneiradas para a desagregação, 

e acondicionadas em recipientes adequados até o preenchimento das colunas. 

Além de amostras de areia, também foram coletadas amostras de água a 1,5 m 

de profundidade e encaminhadas ao Laboratório de Hidrogeoquímica II do CEPAS, 

para análises de metais e ânions, com o objetivo de confirmar a ausência de 

contaminação, devido ao fato de a área estar próxima a uma zona residencial. 

 

4.2. Ensaios em Laboratório 

4.2.1. Análises Granulométrica e Petrográfica 

A análise granulométrica foi realizada no Laboratório de Sedimentologia do IGc, 

com amostras utilizadas para o preenchimento das colunas 1 e 2, respectivamente. O 

método de classificação utilizado foi o de Wenthwort (1922). As amostras submeteram-

se à análise da fração areia através do peneiramento, utilizando-se um conjunto de 
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peneiras correspondentes aos intervalos de 0,5 φ (phi), entre 1,0 e 3,5 φ. Já a análise 

da fração silte e argila foi realizada através do método da pipetagem. 

A fração de 0,088 mm foi escolhida para a confecção de lâminas petrográficas, 

por ser a fração predominante nas amostras das duas colunas, com o objetivo de 

verificar a composição mineralógica da areia. 

 

4.2.2. Análises de Porosidade Total e Efetiva 

Dentre as 6 amostras não deformadas coletadas, 5 foram saturadas por 48 

horas e apenas uma não foi saturada, pois foi utilizada para se fazer a análise de 

densidade de partículas. Dessas 5, apenas 2 amostras foram utilizadas para a análise 

de porosidade total e efetiva e as outras 3 utilizadas para a análise de condutividade 

hidráulica saturada. 

Após a saturação de 48 horas, essas amostras foram  pesadas dentro de um 

recipiente com água com peso conhecido, com o objetivo de evitar  a perda de água e, 

em seguida foram transferidas para um funil de placa porosa, onde foram submetidas a 

carga hidráulica de 80 cm por 48 horas, através de tubo nivelador acoplado a este funil. 

Em seguida, as amostras foram pesadas novamente e, a partir dos dados convertidos 

em valores volumétricos, utilizou-se a Equação 4.1 para se obter os valores da 

porosidade efetiva. 

     
V
Vd

e =η          (4.1) 

Onde:   

ηe = porosidade efetiva; 
Vd = volume de água drenada; 
V = volume total. 

 

 

Posteriormente, foram inseridas dentro de uma estufa e aquecidas a uma 

temperatura de 105 ºC por 24 horas. Em seguida, foram retiradas e pesadas 

novamente e com o auxílio da Equação 4.2, foram obtidos os valores da porosidade 

total. 
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V
Vv=η           (4.2) 

Onde:  

η = porosidade total; 
Vv = volume de vazios; 
V = volume total. 

 

 

4.2.3. Análises de Densidades Aparente e de Partículas 

A densidade aparente foi determinada com as 5 amostras que foram colocadas 

na estufa à temperatura de 105 ºC por 48 horas. Em seguida, os conjuntos 

amostras/cilindros foram pesados e após o descarte da amostra, apenas os cilindros 

foram pesados. A partir daí, a densidade do solo Ds foi obtida através da Equação 4.3:  

     
300

21 PP
Ds −=           (4.3) 

Onde:  

P1 = peso do conjunto cilindro com a amostra (g); 
P2 = peso do cilindro (g); 

300 = volume interno do cilindro (cm3). 
 

Já a densidade das partículas menores que 2 mm foram obtidas pelo método do 

picnômetro. 

As amostras foram pesadas e colocadas dentro de um picnômetro com peso 

conhecido, o qual foi preenchido com água destilada e em seguida, colocados dentro 

de um dessecador, onde foi aplicado vácuo pelo período mínimo de 48 horas. 

Imediatamente após a retirada do conjunto picnômetro/amostra/água destilada 

do dessecador, foi realizada a pesagem. Os valores das densidades de partículas 

foram obtidos através da Equação 4.4: 

aP
P DFAPPV

F
AD

/))*((( 112
1 −−−

=
aP

P DFAPPV
F

AD
/))*((( 112

1 −−−
=

Da

(4.4) 
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Onde:  

Vp = volume do picnômetro (cm3); 
A1 = peso da amostra (g); 
P1 = peso do picnômetro (g); 
P2 = peso total (amostra+picnômetro+água destilada) (g); 
F = fator de correção da umidade da amostra (g); 

Da = densidade da água na temperatura t (g/cm3). 

 

4.2.4. Análise de Condutividade Hidráulica 

A condutividade hidráulica foi determinada através do método da carga 

constante (Klute e Dirksen, 1986). Para tanto, 3 amostras saturadas por 48 horas foram 

fixadas em um suporte de sustentação e submetidas a uma carga de água de 6,7 cm, 

permitindo o fluxo de água através da amostra até o nível d’ água se estabilizar. 

Imediatamente após a estabilização, a água que fluiu foi captada em uma proveta de 

1000 mL por 30 min e o seu volume anotado. Após a etapa acima ter sido repetida 2 

vezes a intervalos de 2 horas, utilizou-se a Equação 4.5 para a obtenção da 

condutividade hidráulica saturada (Ko). 

 

onde:  

V = volume de água coletado na proveta (cm3); 
t = tempo de coleta da água (h); 

L = comprimento da amostra (cm); 
A = área da seção transversal da amostra (cm2); 
H = carga hidráulica (cm). 

 

4.2.5. Montagem das Colunas 

 

Vários autores desenvolveram experimentos em laboratório com o objetivo de 

reproduzir uma situação de campo, como Lal et al. (1970), Adbul (1988), Abdul et al. 

(1989), Vooro (1991), Adams e Hampton (1992), Graham et al. (1992), Simmons et al. 

(1992), Waddill e Parker (1997), Oliveira (1997), Pereira (2000) entre outros. Este 

experimento foi baseado em Pereira (2000), com algumas adaptações. 

tHA
LV

Ko ∗∗
∗

=
tHA

LV
Ko ∗∗

=  (4.5) 
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Duas colunas foram confeccionadas na Oficina de Manutenção e Confecção de 

Equipamentos para Solo do IGc, utilizando-se 2 tubos de acrílico transparente com 

100,00 cm de comprimento, 23,00 cm de diâmetro interno e 0,30 cm de espessura. 

Foi instalado um registro de PVC na parte inferior de cada tubo, com um anel de 

vedação constituído por viton, material escolhido por ser resistente à gasolina. Em 

seguida, cada tubo foi fixado a uma base de acrílico transparente com 0,60 cm de 

espessura, para depois ser preenchido com areia e representar o meio poroso e 

reproduzir as zonas saturada e não saturada do aqüífero. 

Um tubo de PVC branco com 100,00 cm de comprimento e 3,50 cm de diâmetro 

interno, com ranhuras horizontais de 0,10 cm de largura, foi cortado longitudinalmente 

e depois foi revestido com uma tela de aço inox com abertura de 0,038 cm, com a 

finalidade de evitar a passagem de silte e areia muito fina. Cada metade foi fixada nas 

paredes dos tubos de acrílico, com o auxílio de Araldite Hobby, para representar o poço 

de monitoramento (Figura 4.2). 

 

23 cm
3,5 cm

Tubo de 
PCV 

ranhurado 

Registro 
de PVC 

Tubo de 
acrilico 

transparente 

Figura 4.2 - Esquema Mostrando os Detalhes de Construção da Coluna 
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A areia usada para representar o meio poroso no experimento, depois de seca 

naturalmente, foi peneirada para a desagregação dos grãos. As colunas foram 

preenchidas simultaneamente, com a ajuda de um tubo de PVC preto em forma de T, o 

qual foi ajustado ao poço de monitoramento e à parede oposta da coluna, com uma 

abertura na parte central, por onde a areia escoou (Figura 4.3).  

Embora todo o cuidado tenha sido tomado para evitar heterogeneidades no 

preenchimento das colunas, foi inevitável a formação de lâminas plano-paralelas 

escuras, devido à presença de uma pequena porcentagem de mica (biotita). 

 

Figura 4.3 - Preenchimento das Colunas com a Utilização de um Tubo de PVC Preto em Forma de T 
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Quando a areia atingiu a altura de 65,00 cm a partir da base de cada coluna, foi 

inserido sem penetrar na areia um tubo de vidro com 40,00 cm de comprimento e 1,40 

cm de diâmetro interno no centro da coluna, que foi utilizado posteriormente para a 

injeção de gasolina sobre a franja capilar (Figura 4.4). 

Figura 4.4 - Tubo de Vidro com 1,4 cm de Diâmetro Interno Posicionado no Centro da Coluna 

 

Após o preenchimento, o topo das colunas foi coberto com uma placa horizontal, 

e selado com fita de teflon a fim de minimizar a perda de voláteis durante a simulação 

do vazamento de gasolina (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 - Topo da Coluna Tampado com Placa Horizontal e Selado com Fita de teflon 

 

Utilizou-se fita adesiva para ser fixada na parte externa das colunas, nos limites 

laterais dos poços de monitoramento, com o objetivo de contrastar o contato da água 

com a gasolina. Ao lado desta fita foi fixada uma trena, com o objetivo de identificar as 

diversas profundidades da coluna e sobre a fita adesiva, foram colados números 

maiores em intervalos de 5 cm, para melhor visualização. 
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Ambas colunas foram conectadas a um recipiente graduado de 20 L de 

capacidade, posicionados a 1 m de altura, através do registro e de mangueiras de 

silicone com 0,08 cm de diâmetro interno. Para o controle do fluxo d’água, utilizou-se 

uma torneira reta de duas vias, e uma presilha (Figura 4.6). 

Figura 4.6 - Colunas 1 e 2 Montadas com os Acessórios 

4.2.6. Saturação e Ensaio de Porosidade Efetiva e de Condutividade Hidráulica 
nas Colunas 

Vinte litros de água deionizada e deaerada foram colocados em cada recipiente 

para iniciar a saturação das colunas. Primeiramente, a torneira de 2 vias foi aberta, e a 

presilha  foi devidamente ajustada para que a água entrasse nas colunas através do 

registro localizado na parte basal. 

Após a saturação, os recipientes foram posicionados a 0 m de altura, isto é, na 

base das colunas, para que a água fosse drenada, e dessa forma fosse realizado o 

teste de porosidade efetiva  e de condutividade hidráulica em ambas colunas.  

 

4.2.7. Simulação de um Vazamento de Combustível 

A gasolina isenta de álcool é denominada de Gasolina Comum Tipo A, e a 

gasolina com álcool é denominada de Gasolina Comum Tipo C (Tabela 4.1). Neste 

Coluna 1          Coluna 2
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trabalho, particularmente, a gasolina isenta de álcool será chamada de gasolina pura, e 

a gasolina que contém 20 ± 1 % de álcool etílico anidro será chamada de gasolina com 

etanol ou E-20. 

Deve-se ressaltar que o experimento foi desenvolvido em um laboratório não 

climatizado, cuja temperatura variou entre 21 e 28 ºC, com média de 25,4 ºC, em um 

intervalo de 744 horas, correspondente a 31 dias. 

 

TABELA 4.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS GASOLINAS SEGUNDO O REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 06/99 

Métodos Especificações  
Características ABNT ASTM Gasolina Comum 

Tipo A 
Gasolina Comum 

Tipo C 

Cor Amarelada Amarelada 
Aspecto 

visual 
Límpido Límpido 

Álcool etílico anidro % v/v NBR 13992 Zero 20 ± 1 
Densidade relativa a 20ºC / 4ºC NBR 7148 / 14065 D 1298 / D 4052 anotar anotar 
Destilação: 10% evaporado, ºC, máx. 70,0 70,0 
Destilação: 50% evaporado, ºC, máx. 130,0 80,0 
Destilação: 90% evaporado, ºC, máx. 190,0 190,0 
PFE, máx. 220,0 220,0 
Resíduo, máx. 

 
 

NBR 9619 

 
 

D 86 

2,0 2,0 
 
Pressão de vapor (Kpa) a 37.8ºC 

 
 
- 

D 4953 
D 5190 
D 5191 
D 5482 

 
45,0 a 62,0 

 
69,0 máx. 

Nº de Octano Motor – MON, mín. MB 457 D 2700 80,0 80,0 
Corrosividade ao cobre a 50ºC, 3 h, máx NBR 14359 D 130 1 1 
Goma Atual Lavada, mg/100 mL, máx. NBR 14525 D 381 5 5 
 
 
Enxofre, % m/m, máx. 

 
 

NBR 6563 

D 1266 
D 2622 
D 3120 
D 4294 
D 5453 

 
 

0,12 

 
 

0,10 

 
Benzeno, %v/v, máx. 

 
- 

D 3606 
D 5443 
D 6277 

 
2,7 

 
2,0 

Chumbo, g/L, máx. - D 3237 0,005 0,005 
Período de Indução a 100ºC, min., mím. NBR 4478 D 525 360 360 

Características determinadas com o emprego das Normas Brasileiras (NBR) e métodos Brasileiros da Associação 
Brasileira  de Normas Técnicas (MB-ABNT) e de normas da American Society for Testing and Materials (ASTM). 
 

A gasolina pura e a gasolina com 20% de etanol foram coloridas de vermelho, 

com o auxílio do corante líquido Sudan 462,  com a finalidade de contrastar melhor com 

a água e a areia do sistema. Em seguida, foram colocadas em 2 provetas de 1000 mL 

graduadas, as quais foram fixadas em 2 hastes de aço e colocadas sobre as colunas 

(Figura 4.7). 
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Essas provetas foram adaptadas com um orifício na base, onde foi acoplada 

uma mangueira de silicone com 0,08 cm de diâmetro interno, tendo sua outra 

extremidade acoplada a um visor de gotejamento de vidro, o qual se encaixou no tubo 

de vidro que foi colocado no centro das colunas. Na parte média dessa mangueira foi 

fixada uma presilha com o objetivo de controlar a vazão da injeção de gasolina. Na 

Coluna 1 foi injetada a gasolina pura e na Coluna 2 foi injetada a E-20.  

Figura 4.7 - Haste de Aço com Proveta Contendo Gasolina Colorida de Vermelho 

 

No decorrer do experimento, amostras de água do poço de monitoramento da 

Coluna 2, foram encaminhadas para análise de BTEX e etanol no laboratório CEIMIC 

Análises Ambientais S/C Ltda, através do método EPA 8260. 

 

4.2.8. Ensaios de Tensão Superficial, Interfacial e de Densidade 

Após o final do experimento, com as medidas das espessuras encontradas no 

poço de monitoramento e no meio poroso de ambas colunas serem anotadas, foi 

inserida uma pipeta volumétrica dentro do poço e coletada amostras de água com 
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gasolina das Colunas 1 e 2, e colocadas dentro de frascos apropriados, os quais foram 

lacrados cuidadosamente. 

Além desses 2 frascos, mais 4 recipientes contendo amostras de gasolina pura  

e de gasolina com etanol, com e sem corante, foram encaminhados para o Laboratório 

de Revestimentos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, para a realização dos 

ensaios de tensão superficial, interfacial e de densidade. 

O equipamento utilizado nos ensaios das tensões foi o tensiômetro Fischer 

Modelo 21, que se baseia no método do anel de Du Noüy (1919). O aparelho possui 

um fio de torsão onde se aplica uma força para destacar o anel de platina da superfície 

do fluido (Figura 4.8). 

Figura 4.8 - Tensiômetro Fischer Utilizado para a Medição da Tensão Superficial e Interfacial  

 

Esse tensiômetro mede a tensão superficial e interfacial aparentes, e para se 

obter os valores absolutos, é necessário utilizar a Equação 4.6. 

 

S = P  F           (4.6) 
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Onde:  

S = tensão superficial/interfacial absoluta (dinas/cm); 
P = tensão superficial/interfacial aparente (dinas/cm); 
F = fator de correção de escala. 

 

Esse fator de correção F depende da circunferência e do raio do anel e do raio 

do fio usado no anel, da tensão superficial ou interfacial do anel e da densidade das 

duas fases. Essa relação é expressa pela Equação 4.7. 

Onde:   

F = fator de correção; 
R = raio do anel (cm); 
r = raio do fio do anel (cm); 

P = valor da leitura da tensão superficial ou 
interfacial aparente (dinas/cm); 

D = densidade da fase inferior (g/cm3); 
d = densidade da fase superior (g/cm3); 
c = circunferência do anel (cm). 

 

( )
2

1

2 /
679,1

04534,0
01452,0

7250,0 







−+

−
×

+=
rRdDc

P
F (4.7) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Análises Granulométrica e Petrográfica 

O Gráfico 5.1 mostra que a areia muito fina é predominante nas duas colunas, 

seguida pela fração de areia fina, variando entre 4,98 e 9,95%, sendo que a fração de 

silte é inferior a 1% e a fração de argila varia entre 1,38 e 2,39%.  

GRÁFICO 5.1 - PORCENTAGEM RETIDA DA FRAÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS COLUNAS 1 E 2 

 

Segundo a análise petrográfica, a fração areia é constituída por 

aproximadamente 90% de quartzo, 5% de biotita, 3% de feldspato, 1% de muscovita e 

1% de minerais pesados. 

Dentre os minerais pesados destacam-se o leucoxênio, a turmalina, o epídoto, a 

hornblenda, a estaurolita, o hiperstênio, a sillimanita e a cianita. 
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Constatou-se através dessa análise, que a composição dessa areia é bem mais 

complexa, comparando-a com uma areia padronizada, cuja composição fica próxima a 

100% de quartzo. 

 

5.2. Qualidade da Água do Aqüífero Amostrado 

Os parâmetros que foram analisados da água que foi coletada no aqüífero 

freático encontram-se na Tabela 5.1.  

As concentrações encontram-se abaixo dos valores máximos permitidos para a 

Classe 3, da Resolução nº 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

com exceção do nitrato e do alumínio. 

 

 
TABELA 5.1 - RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS 

Parâmetros 
 

Concentração 
Água (mg/L) 

CONAMA 20 
(mg/L) 

Parâmetros 
 

Concentração 
Água (mg/L) 

CONAMA 20 
(mg/L) 

F- 0,17 1,4 Mn2+ 0,5 0,5 
Cl- 9,77 250 Al3+ 10,96 0,1 

NO2
- ND 1,0 Ba2+ 0,03 1,0 

NO3
- 1,72 1,0 Ni2+ 0,02 0,025 

SO4
2- 8,20 250 Pb2+ ND 0,05 

Na+ 6,0 S/R Cu2+ 0,05 0,5 
K+ 2,1 S/R Zn2+ ND 5,0 

Ca2+ 2,25 S/R Ag+ ND 0,05 
Mg2+ 2,50 S/R Cd2+ ND 0,01 
Fe  5,0 5,0 Cr

total ND 0,5 

ND – não detectado; S/R – sem referência na resolução Conama 20 – Classe 3 

 

5.3. Análises de Porosidade Total e Efetiva, de Densidade Aparente e de 
Partículas, e de Condutividade Hidráulica 

Como pode ser observado na Tabela 5.2, os valores obtidos para a porosidade 

total variaram entre 38,2 e 38,8%, sendo compatíveis com os valores encontrados na 

literatura (Davis, 1969; apud Domenico e Schwartz, 1998) para essa granulometria. Já 

os valores encontrados para a porosidade efetiva variaram entre 7,0 e 8,4%, sendo 

compatíveis com os valores encontrados na literatura (Johnson, 1967; apud Fetter, 

1994) para a granulometria dominante. 
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TABELA 5.2 - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE POROSIDADE TOTAL E EFETIVA, DE DENSIDADE APARENTE 
E DE PARTÍCULAS, E DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA SATURADA 

Porosidade 
Total 

Porosidade 
efetiva 

Condutividade 
hidráulica 
saturada  AMOSTRAS 

Densidade 
de 

partículas 
(g/cm3) 

Densidade 
aparente 
(g/cm3) 

(cm3/cm3) (%) (cm3/cm3) (%) (cm/s) 

(A1) 40-47cm  2,61       

(A1) 40-47cm  2,60       

(B) 40-47cm   1,45  0,382  38,2 0,070 7,0  

(C) 40-47cm   1,43  0,388  38,8 0,084 8,4  

(D) 40-47cm   1,44     1,44 x 10-3 

(E) 40-47cm   1,46     1,56 x 10-3 

(F) 40-47cm   1,46     2,20 x 10-3 

 

O valor de densidade de partículas praticamente não variou, permanecendo na 

faixa de 2,60 a 2,61 g/cm3, sendo que o valor da densidade aparente variou entre 1,43 

e 1,46 g/cm3. 

Com relação aos valores de condutividade hidráulica, estes variaram entre 

1,44x10-3 e 2,20x10-3, de acordo com os valores encontrados na literatura (Fetter, 

1994) para essa granulometria.  

 

5.4. Saturação e Ensaio de Porosidade Efetiva e de Condutividade Hidráulica 
nas Colunas 

A saturação nas colunas 1 e 2 foi realizada simultaneamente, através do registro 

localizado na parte basal, sendo que o único mecanismo utilizado para a entrada da 

água foi a ação da gravidade.  

Como pode ser observado através dos Gráficos 5.2 e 5.3, a saturação em 

ambas teve um comportamento semelhante, sendo que o tempo necessário para que 

18 litros de água deaerada e deionizada atingisse o topo de cada coluna foi de 60 

horas, com uma velocidade de aproximadamente 0,2 x 10-3 cm/s.  

Nas colunas 1 e 2 a altura de água no poço de monitoramento foi sempre inferior 

à altura de água no meio poroso, dando origem à uma franja capilar variando entre 9,5 

e 15,0 cm de espessura para a Coluna 1 (Gráfico 5.2), e uma franja capilar variando 

entre 8,5 e 14,5 cm de espessura para a Coluna 2 (Gráfico 5.3).
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GRÁFICO 5.2 – SATURAÇÃO DE ÁGUA NA COLUNA 1 EM FUNÇÃO DO TEMPO 

 

GRÁFICO 5.3 – SATURAÇÃO DE ÁGUA NA COLUNA 2 EM FUNÇÃO DO TEMPO 
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Logo após a saturação, os recipientes foram posicionados no nível da base das 

colunas (0 cm), e então a água começou a ser drenada do meio poroso e a entrar no 

recipiente. 

O volume de água drenado da coluna 1 foi de 5,015 L, resultando em uma 

porosidade efetiva de 27,7%, com uma condutividade hidráulica de 1,75x10-5 cm/s. 

O volume de água drenado da coluna 2 de apenas 2,325 L, resultando em uma 

porosidade efetiva de 12,8%, com uma condutividade hidráulica de 0,8x10-5 cm/s. 

Os valores da porosidade efetiva das duas colunas foram superiores aos valores 

encontrados nas amostras não deformadas, que variavam entre 7,0 e 8,4%, 

provavelmente devido à diferença de densidade das colunas, embora o preenchimento 

de ambas tenha sido realizado com o objetivo de que a mesma densidade encontrada 

em campo fosse reproduzida em laboratório. 

Já os valores da condutividade hidráulica foram inferiores aos valores obtidos 

para as amostras não deformadas, que variaram entre 1,44x10-3 e 2,20x10-3 cm/s. 

Após a realização desses ensaios, as colunas foram saturadas novamente, e em 

seguida, os recipientes foram colocados na altura de 50 cm, para que a água entrasse 

em equilíbrio e desta forma o nível d’ água se estabilizasse aproximadamente com 

esse valor, formando a franja capilar e também o teor de umidade acima desta franja, 

com o objetivo de reproduzir a umidade do solo.  

Após 48 horas, o nível d’água na Coluna 1 se estabilizou na altura de 48,50 cm e 

na Coluna 2 em 48,70 cm, a partir da base das colunas. A franja capilar da Coluna 1 

apresentou espessura variando entre 11,5 e 19,5 cm, e a franja capilar da Coluna 2 

apresentou espessura variando entre 14,5 e 19 cm, sendo que a elevação do nível 

d’água pode ser visualizada através dos poços de monitoramento, e o avanço da água 

no meio poroso, através das paredes transparentes das colunas (Figura 5.1). 

A variação encontrada na espessura da franja capilar das colunas se deve à 

variação granulométrica da areia que foi utilizada para o preenchimento das colunas, 

responsável por uma variedade de tamanhos de gargantas de poros, resultando em 

uma distribuição variável da saturação da água, e consequentemente, uma franja 

capilar com a superfície irregular. 
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Figura 5.1 - Colunas 1 e 2 após a Saturação e o Nível D’ Água Estabilizado. FC = Franja Capilar, NA = 
Nível d’água 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,5
a

19,5cm

14,5
a

19cm

48,70 cm48,50 cm

FC

NA

FC

NA



 

 

63

5.5. Simulação de um Vazamento de Combustível 

5.5.1. Evolução do Comportamento das Gasolinas  

Este experimento mostra claramente que há uma diferença muito grande entre o 

comportamento da gasolina pura e da gasolina com 20% de etanol (E-20). 

Através das Figuras 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, é possível observar a migração 

gradativa das gasolinas para os poços de monitoramento das Colunas 1 e 2, e 

constatar a diferença entre o comportamento da gasolina pura e da E-20. 

Enquanto a gasolina pura apresenta uma espessura de 5,7 cm em 6h30, a E-20 

não migra para o poço de monitoramento da Coluna 2, mas o nível d’água aumenta 

para 75,50 cm (Figura 5.2). 

Após 30h desde o início da injeção, a espessura da gasolina pura no poço de 

monitoramento da Coluna 1 atinge a espessura máxima de 52 cm, sendo que o nível 

d’água do poço de monitoramento da Coluna 2 chega a atingir a altura de 86,6 cm 

(Figura 5.3). 

A Figura 5.4 mostra que a E-20 conseguiu migrar para o poço de monitoramento 

da Coluna 2, chegando a atingir a espessura máxima de 34,80 cm, e uma zona de 

transição de 6,3 cm, após 286 horas desde o início da primeira injeção, enquanto a 

gasolina pura apresentava 44,10 cm de espessura no poço de monitoramento da 

Coluna 1. 

Através das Figuras 5.5 e 5.6, observa-se a redução nítida na espessura  da 

gasolina pura e da E-20 nos poços de monitoramento com o tempo. 

A Figura 5.7 mostra a Coluna 1 com uma espessura de 28,8 cm de gasolina 

pura no poço de monitoramento e a Coluna 2 com uma espessura de 19,3 cm de E-20 

no poço de monitoramento, após 744 h desde o início da primeira injeção. 
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Figura 5.2 – Tempo = 6h30. Coluna 1 – Gasolina no Poço de Monitoramento = 5,7 cm. Coluna 2 – Nível 
D’Água = 75,50 cm 

 

Figura 5.3 – Tempo = 30 h. Coluna 1 – Gasolina no Poço de Monitoramento = 52 cm. Coluna 2 – Nível 
D’Água = 86,60cm  
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Figura 5.4 – Tempo = 286 h. Coluna 1 – Gasolina no Poço de Monitoramento = 44,10 cm. Coluna 2 – 
Gasolina no Poço de Monitoramento = 34,80; Zona de Transição (ZT) = 6,3 cm 

 

Figura 5.5 – Tempo = 288h. Coluna 1 – Gasolina no Poço de Monitoramento = 43,4 cm. Coluna 2 – 
Gasolina no Poço de Monitoramento = 31,5 cm. Zona de Transição = 9,8 cm 
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Figura 5.6 – Tempo = 480 h. Coluna 1 – Gasolina no Poço de Monitoramento = 39,2 cm. Coluna 2 = 
Gasolina no Poço de Monitoramento = 26 cm. Zona de Transição = 5,7 cm 

Figura 5.7 – Tempo = 744h. Coluna 1 – Gasolina no Poço de Monitoramento = 28,8 cm. Coluna 2 – 
Gasolina no Poço de Monitoramento = 19,3 cm. Zona de Transição = 4,2 cm  

1 2 

1 2 



 

 

67

5.5.2. Comportamento da Gasolina Pura 

Após as 2 colunas estarem com o nível d’água estabilizado, a gasolina pura foi 

injetada sobre a franja capilar da Coluna 1, e a gasolina com 20% de etanol (E-20) foi 

injetada sobre a franja capilar da Coluna 2, respectivamente, com uma vazão média de 

0,02 cm3/s. 

No Gráfico 5.4 observa-se a variação da espessura da gasolina pura no meio 

poroso e no poço de monitoramento na Coluna 1 em função do tempo. 

GRÁFICO 5.4 - VARIAÇÃO DA ESPESSURA DA GASOLINA PURA NO MEIO POROSO E NO POÇO DE MONITORAMENTO 

 

 

Na Coluna 1, a região acima do nível d’água no poço de monitoramento está 

preenchida com o ar, consequentemente à pressão atmosférica, assumida como sendo 

zero. Portanto, a zona da franja capilar que está com sua rede de poros total ou 

parcialmente preenchida com água possui pressão de carga negativa (p < 0). 
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Logo após a injeção da gasolina pura ter se iniciado, a mesma foi se espalhando 

lateral e verticalmente, sob a influência das forças capilares e da gravidade, 

respectivamente. Então a gasolina começou a migrar dentro da franja capilar da água 

expulsando a água ou o ar dos poros maiores. A água que foi expulsa da franja capilar 

fluiu para dentro do poço de monitoramento, aumentando o nível d’água de 48,50 para 

60,70 cm em um intervalo de tempo de 4h. 

Até esse instante, a gasolina pura não tinha entrado no poço de monitoramento, 

pois  ainda estava sob pressão de carga negativa. 

A partir de 4h40, a gasolina pura conseguiu fluir para dentro do poço de 

monitoramento. Visualmente, não foi constatada a formação da fase livre no meio 

poroso (Figura 5.8a), no entanto, o que deve ter acontecido é que como a gasolina foi 

injetada no centro da coluna, a mesma foi preenchendo os poros maiores em torno do 

cilindro de vidro e antes mesmo de chegar até os limites da coluna, atingiu o poço de 

monitoramento e começou a fluir pelo mesmo. 

A Figura 5.8b mostra que após a injeção de 500 mL de gasolina pura em um 

intervalo de 6h30, a espessura da gasolina  no poço de monitoramento aumentou para 

5,7 cm. Quanto mais gasolina era injetada, o excesso da mesma no meio poroso era 

drenado para o poço de monitoramento, o que fazia com que a interface gasolina/ar se 

elevasse e a interface gasolina/água diminuísse a altura. 

A Figura 5.8c mostra a espessura de 6 cm da gasolina pura no meio poroso, e 

uma lâmina de 8,8 cm de espessura no poço de monitoramento, após a injeção de 540 

mL de gasolina em 7h. 

Após a injeção de 675 mL de gasolina pura em um intervalo de 9h, o poço de 

monitoramento apresentou 24,30 cm de gasolina (Figura 5.8d). As linhas tracejadas 

mostram o aumento gradual da espessura da gasolina no meio poroso em função do 

tempo. Neste instante foi interrompida a injeção de gasolina pura na Coluna 1. 
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Figura 5.8 – Evolução da Espessura da Fase Livre (FL) da Gasolina Pura no Poço de Monitoramento 
(PM) e no Meio Poroso. a) Espessura da Gasolina no PM = 0,2 cm; T = 4h40. b) Espessura da Gasolina 
no PM = 5,7 cm; T = 6h30. c) Espessura da Gasolina no PM = 8,8 cm; FL = 6 cm; T = 7h. d) Espessura 
da Gasolina no PM = 24,30 cm; FL =  11,5 cm; T = 9h 
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O Gráfico 5.5 mostra as relações entre os níveis de água e de gasolina pura no 

poço de monitoramento e no meio poroso em função do tempo. Para o meio poroso 

considerou-se o nível d’água de 48,50 cm mais 19,50 cm de franja capilar, resultando 

em um nível total de 68,00 cm. 

O Gráfico 5.5 mostra que entre o intervalo de 72 e 744 horas houve uma 

mudança na posição da fase livre da gasolina, a qual penetrou a franja capilar da água, 

deprimindo-a, chegando a atingir uma espessura de 11 cm no final de 744h. Constatou-

se também que parte da fase livre se volatilizou formando uma camada com espessura 

média de 22 cm de fase vapor (Figura 5.9). 

 

 

Figura 5.9 – Após 168h a Fase Livre da Gasolina Pura Penetrou 4,5 cm na Franja Capilar da Água, e 
Parte se Volatilizou Formando uma Camada de Fase Vapor  
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Pode ser observado através dos Gráficos 5.4 e 5.5 que as espessuras da 

gasolina pura tanto no meio poroso quanto no poço de monitoramento variaram 

durante todo o experimento, resultando em uma relação entre ambas que variou entre 

1,5 e 6,8 (Gráfico 5.6). Levando-se em consideração o intervalo entre 29 e 48h, no qual 

a espessura  da fase livre se manteve constante no meio poroso e no poço de 

monitoramento, obteve-se a relação de 4,3. No final do experimento esta relação 

permaneceu constante em 2,6.  

 
GRÁFICO 5.6 – RELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA DA GASOLINA PURA NO MEIO POROSO E NO POÇO DE 
MONITORAMENTO 
 

 

 

 

 

Como o experimento foi desenvolvido em um ambiente fechado, à medida em 

que a água (fluido molhante) foi expulsa pela gasolina pura (fluido não molhante) da 

franja capilar, houve uma elevação de 25% no nível d’água do poço de monitoramento, 

em um intervalo de 4h. Em um situação real, a água teria espaço para a migração e a 

elevação do nível d’água não seria tão pronunciada como na Coluna 1. 
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Caso a Coluna 1 não fosse tampada e selada na parte superior para evitar o 

escape de voláteis, provavelmente a fase vapor acabaria se exalando para o ambiente 

externo e o ar ficaria com forte odor, e consequentemente, uma concentração maior de 

compostos voláteis seriam volatilizados da fase livre tanto do meio poroso quanto do 

poço de monitoramento, contribuindo para uma redução maior das espessuras nesses 

locais. 

Deve-se considerar ainda que não houve variação induzida do nível d’água 

neste experimento. Em uma situação real, o aumento do nível d’água causado por 

recarga, por exemplo, poderia ocasionar uma redução na espessura da fase livre no 

meio poroso e consequentemente no poço de monitoramento, devido ao trapeamento 

de fase livre sob a forma de fase residual. 

Na área da franja capilar, a variação do conteúdo volumétrico de água nos poros 

conduz à molhabilidade heterogênea, pois em uma determinada área da franja pode 

ser a água o fluido molhante e em outra o ar ou a gasolina. Apesar de não ter havido 

variação induzida do nível d’água neste experimento, o nível subiu no poço de 

monitoramento em função do sistema ser fechado, o que pode ter contribuído para a 

variação na molhabilidade na interface zona saturada-franja capilar, principalmente na 

região ao redor do poço de monitoramento, onde o fluido não-molhante (gasolina) pode 

ter sofrido o processo de embebição devido ao aumento do nível d’água. 

Esta variação da molhabilidade pode ter contribuído para a variação da 

espessura da fase livre, além da volatilização que ocorreu na parte superior da camada 

que também contribuiu para a redução da espessura da mesma tanto no meio poroso 

quanto no poço de monitoramento.  

Além do conteúdo de água expulso da franja capilar, uma parte da mesma deve 

ter ficado presa em gargantas de poros menores, devido às diferenças da geometria 

dos poros, visto que a análise granulométrica mostrou que embora a areia muito fina 

seja predominante (93%), também há uma pequena porcentagem de areia fina (5%), 

além de silte (<1%) e argila (1%). O fato de haver grãos com a granulometria variada 

também pode ter contribuído para uma distribuição variável da saturação. 

Em seu trajeto de drenagem, a gasolina pura (fluido não molhante) invadiu 

primeiro os poros com diâmetro maior, mais fáceis de serem acessados, por 
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apresentarem  valores mais baixos de pressão capilar, já que esta é inversamente 

proporcional ao raio dos poros. Em contato com a água, uma pequena porcentagem 

dos compostos BTEX que são os mais solúveis da gasolina pura devem ter se 

dissolvido.  

No final, após a gasolina pura ter conseguido invadir o maior número de poros, a 

porcentagem de água trapeada, que configura a saturação irredutível do fluido 

molhante pode ter chegado a 20%. Essa água fica normalmente distribuída na forma 

de pêndulos, presa pelas forças capilares nas partes estreitas dos poros e, a sua 

permeabilidade relativa nessa situação é zero, pois em valores baixos de saturação, 

essa água não está conectada à rede de poros. 
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5.5.3. Comportamento da Gasolina com Etanol (E-20) 
 

No Gráfico 5.7 observa-se a variação da espessura da gasolina com etanol (E-

20) no meio poroso e no poço de monitoramento na Coluna 2 em função do tempo. 

 

GRÁFICO 5.7 - VARIAÇÃO DA ESPESSURA DA GASOLINA COM ETANOL NO MEIO POROSO E NO POÇO DE 
MONITORAMENTO 

 

 

Logo após a injeção da E-20 ter se iniciado, a mesma foi se espalhando lateral e 

verticalmente, sob a influência das forças capilares e da gravidade, respectivamente. A 

gasolina começou a migrar para dentro da franja capilar da água expulsando a água, e 

fazendo com que a mesma fluísse para o poço de monitoramento, aumentando o nível 

d’água de 48,70 para 62,30 cm em um intervalo de 4h. 
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A Figura 5.10a mostra os limites superior e inferior da franja capilar, 

representados pela linha tracejada, além da espessura de 9 cm de fase livre no meio 

poroso que se formou sobre a franja capilar, após a injeção de 550 mL de E-20 em 

6h30. Observa-se a elevação do nível d’água de 48,70 para 75,50 cm no poço de 

monitoramento, e a ausência de E-20 dentro do mesmo.  

Após a injeção de 675 mL de gasolina em um intervalo de 9h, a espessura de E-

20 no meio poroso aumentou para 20 cm, e o nível d’água subiu para 86,20 cm, sem a 

entrada de gasolina no poço de monitoramento (Figura 5.10b). 

 

 

Figura 5.7 - Evolução da espessura de fase livre (FL) da gasolina com etanol no  meio poroso. a)  
 
 
Figura 5.10 - Evolução da Espessura da Fase Livre (FL) da E-20 no Meio Poroso. a) Espessura da E-20 
no Meio Poroso FL = 9 cm; T = 6h30; b) Espessura da E-20 no Meio Poroso FL = 20 cm; T = 9h 

 

O Gráfico 5.8 mostra as relações entre os níveis de água e de E-20 no poço de 

monitoramento e no meio poroso em função do tempo. Para o meio poroso considerou-

se o nível d’água de 48,70 cm mais 19,00 cm de franja capilar, resultando em um nível 

total de 67,70 cm de altura a partir da base da coluna. 
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Pode ser observado através do Gráfico 5.8 que o nível d’água no poço de 

monitoramento foi aumentando gradativamente até atingir 89,60 cm de altura no 

instante T=10h, acompanhado pela formação gradativa de fase livre no meio poroso 

que atingiu uma espessura de 22,5 cm com a injeção de 730 mL de E-20. Até esse 

instante a gasolina não havia entrado no poço de monitoramento, pois ainda estava 

sob pressão de carga negativa e então foi interrompida a injeção da mesma no 

sistema. 

A injeção foi interrompida principalmente por 3 motivos, o primeiro, devido ao 

volume de gasolina injetado nas colunas 1 e 2 ser semelhante para uma melhor 

comparação, já que 675 mL de gasolina pura tinham sido injetados na Coluna 1 e a 

Coluna 2 já tinha recebido 730 mL.  

O segundo motivo foi o fato de o nível d’água no poço de monitoramento estar 

próximo do limite superior da coluna, já que a mesma possui 100,00 cm de altura e o 

nível d’água estava a 89,60 cm.  

O terceiro, devido à característica distinta da gasolina com etanol, o que poderia 

refletir em um intervalo de tempo maior para que a mesma invadisse um maior número 

de poros do meio poroso e finalmente entrasse no poço de monitoramento. Aguardou-

se 133h e a E-20 não entrou no poço de monitoramento, então optou-se pela 

continuidade da injeção de E-20 até que a mesma penetrasse no poço. 

Para que fosse comprovado que mesmo que a gasolina com etanol não 

estivesse entrando no poço de monitoramento, estava havendo um aumento gradual 

nas concentrações de BTEX e etanol na água desse poço, além de contornar o 

problema do limite físico da coluna, pois conforme a gasolina ia sendo injetada, o nível 

d’água ia subindo gradativamente no poço de monitoramento, uma pipeta volumétrica 

foi inserida nesse poço para a coleta de amostras de água em intervalos regulares de 

tempo, que foram encaminhadas para a análise das concentrações de BTEX e etanol 

no Laboratório Ceimic Análises Ambientais S/C Ltda.  

O Gráfico 5.9 mostra a relação direta existente entre o aumento da concentração 

de BTEX, com o aumento da concentração de etanol, evidenciando o efeito co-solvente 

do mesmo, aumentando a solubilidade dos compostos orgânicos não polares, como 

BTEX.
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GRÁFICO 5.9 - EFEITO DA CO-SOLVÊNCIA DE ETANOL SOBRE A SOLUBILIDADE DE BTEX DA E-20 

 

 

A fase livre da E-20 que se formou sobre a franja capilar original na Coluna 2 

possuía uma coloração diferente da fase livre formada pela gasolina pura na Coluna 1. 

A fase livre que se formou na Coluna 1 era facilmente distinguível, pois apresentava 

forte coloração vermelha, já a fase livre que se formou na Coluna 2 era distinguível  da 

franja capilar original apenas pelo tracejado que foi feito antes da injeção da E-20, pois 

não apresentava coloração vermelha. 

A E-20 não apresentou coloração vermelha nos limites da Coluna 2 pois o 

corante oleofílico utilizado ficou concentrado na fase gasolina. A fase aquosa contendo 

o etanol e os compostos BTEX permaneceu praticamente transparente.  

O Gráfico 5.8 mostra que a gasolina com etanol conseguiu migrar para o poço 

de monitoramento, chegando a atingir a espessura máxima de 34,80 cm, após 286h 

desde o início da primeira injeção. Neste instante pode-se observar claramente uma 

zona de transição entre a água e a gasolina, apresentando 6,3 cm de espessura, 

evidenciando o processo de dissolução do etanol e dos compostos de BTEX na água 
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(Figura 5.11a). Esta zona de transição é chamada de “cloud point” (Desnoyers et al. 

1983). 

Pode ser observado na Figura 5.11a que após a entrada de E-20 no poço de 

monitoramento, também foi possível observar a fase livre da E-20 colorida de vermelho 

nos limites da parede da coluna, mostrando que a franja capilar original da água tinha 

sido reduzida em 63%.  

Esse fato pode ser explicado pois a injeção foi realizada a partir do centro da 

coluna, fazendo com que a gasolina fosse preenchendo todos os poros até atingir os 

limites da mesma, além de avançar verticalmente, ocupando um número maior de 

poros, devido à redução da tensão interfacial. Além disso, como houve perda de massa 

da gasolina em função do particionamento tanto de etanol quanto de BTEX para a 

água, devido ao efeito de co-solvência do etanol, a composição da E-20 foi se 

aproximando da composição da gasolina pura.  

Provavelmente, à medida em que o etanol se particionou para a água, devido a 

diferença de densidade entre ambos, já que o  etanol é menos denso que a água, 

houve a tendência do mesmo migrar também para as porções mais altas, contribuindo 

para o trapeamento da gasolina e fazendo com que a mesma só surgisse no poço de 

monitoramento, quando a sua pressão de carga foi suficiente para penetrar no mesmo. 

A Figura 5.11b mostra que após 48h da entrada da E-20 no poço de 

monitoramento, a zona de transição aumentou de 6,3 para 9,8 cm. O aumento dessa 

zona de transição, evidenciado pela dissolução de BTEX e etanol na água resultou na 

redução da espessura da fase livre no poço de monitoramento em quase 10%. 
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Figura 5.11 - Evolução da Espessura da Fase Livre (FL) da E-20 no Poço de Monitoramento (PM). a) 
Espessura da E-20 no PM = 34,80 cm; T = 286 h; Zona de Transição entre a Água e a E-20 (ZT) = 6,3 
cm. Observar Detalhe da Coloração Vermelha da Fase Livre (seta) b) Detalhe da Zona de Transição 
entre a Água e a E-20 com 9,8 cm de Espessura; T = 312h 
 
 
 

O Gráfico 5.8 mostra que a partir de 286h, a espessura da fase livre de E-20 

aumentou gradativamente no meio poroso, sendo que pode ser observada a fase livre 

de E-20 de coloração vermelha dentro do que antes fora a franja capilar original da 

água, alterada pelo etanol, chegando a atingir uma espessura de 12 cm em 744h 

(Figura 5.12). 
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Figura 5.12 – Fase livre de E-20 com 12 cm de Espessura Abaixo do Topo da Franja Capilar Original da 
Água (T = 744h) 

 

A espessura da E-20 no poço de monitoramento diminuiu em função do 

processo de dissolução de etanol e BTEX, formando a fase de transição entre a 

gasolina e a água, além da evaporação em contato com o ar no poço de 

monitoramento.   

O Gráfico 5.10 mostra a variação da espessura da zona de transição em função 

do tempo. A parte inferior dessa zona praticamente não variou, permanecendo no nível 

de 34,2 cm a partir da base da coluna, e as variações maiores ocorreram no limite 

superior em contato com a gasolina, apresentando espessuras de 2,6 a 9,8 cm.  
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GRÁFICO 5.10 – RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE ÁGUA, E-20 E DA ZONA DE TRANSIÇÃO NO POÇO DE 
MONITORAMENTO EM FUNÇÃO DO TEMPO  

 

 

Pode ser observado através dos Gráficos 5.7 e 5.8 que a espessura da fase livre 

de E-20 no meio poroso se manteve relativamente inalterada até o momento em que a 

gasolina penetrou no poço de monitoramento, sendo que após 286h, esta “aumentou”, 

pois foi possível verificar a sua extensão dentro da franja capilar original da água.  

A relação obtida através da variação da espessura da E-20 tanto no meio poroso 

quanto no poço de monitoramento foi baseada no que foi visto através do experimento, 

e embora a fase livre tenha penetrado na franja capilar original da água provavelmente 

desde o início da injeção,  os cálculos levaram em consideração o que foi observado, 

sendo que a relação variou entre 0,6 e 1,3  (Gráfico 5.11) com um valor médio de 0,8. 

No final do experimento esta relação permaneceu em 0,6. 
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GRÁFICO 5.11 – RELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA  DA E-20 NO MEIO POROSO E NO POÇO DE MONITORAMENTO EM 
FUNÇÃO DO TEMPO 

 

Pode ser observado através da Tabela 5.3 que o corante que foi adicionado às 

gasolinas não teve influência significativa nos valores da tensão superficial, sendo que 

a E-20 teve um aumento de 2,3% e a gasolina pura teve um aumento de 1,4% na 

tensão superficial com a adição de corante.  

Com relação à densidade, a E-20 apresentou um aumento inferior à 1% e a 

gasolina pura apresentou um aumento de 1% em sua densidade na presença do 

corante.  

 
TABELA 5.3 - VALORES ABSOLUTOS DAS TENSÕES SUPERFICIAL E INTERFACIAL E DAS DENSIDADES DAS 
GASOLINAS 

AMOSTRAS Densidade 
(g/cm3) 

Tensão superficial 
absoluta (dinas/cm) 

Tensão interfacial 
absoluta (dinas/cm) 

Água deionizada 1,0 72,6  
E-20 sem corante 0,7475 20,9  
E-20 com corante 0,7488 21,4  
Gasolina pura sem corante 0,7347 21,2  
Gasolina pura com corante 0,7422 21,5  
Água/E-20 com corante 0,7488  4,4 
Água/Gas. pura com corante 0,7422  13,3 
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Como comentado anteriormente, a característica co-solvente do etanol fez com 

que ele se dissolvesse na água e na gasolina, provocando uma diminuição da tensão 

interfacial entre esses líquidos e pode ser constatado através da Tabela 5.3 que o valor 

da tensão interfacial da E-20 foi 67% inferior ao valor da tensão interfacial da gasolina 

pura.  

Como foi constatado que o corante fica preferencialmente na gasolina, visto que 

o etanol permaneceu incolor após seu particionamento para a água, o corante pode ter 

ocasionado alterações significativas na tensão interfacial, que apresentou valores muito 

baixos, principalmente para a E-20. 
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5.5.4. Discussões 

Pereira (2000) também simulou um vazamento de gasolina pura e de gasolina 

com 24% de etanol (E-24) em colunas de laboratório. 

A Tabela 5.4 mostra a comparação entre o experimento realizado por Pereira 

(2000) e o experimento realizado neste trabalho.  

 
TABELA 5.4 – COMPARAÇÃO ENTRE O EXPERIMENTO DE PEREIRA (2000) E ESTE  EXPERIMENTO 

 

MATERIAL COMBUSTÍVEL VOLUME (mL) 
Pereira (2000) Experimento Pereira (2000) Experimento Pereira (2000) Experimento 

Gasolina pura Gasolina pura 610 675 Microesfera de vidro 
grossa (0,850 mm) 

Areia natural muito 
fina (0,088 mm) E-24 E-20 610 2780 

 

POÇO MONITORAMENTO – PM (cm) MEIO POROSO – MP (cm) RELAÇÃO PM/MP 
Pereira (2000) Experimento Pereira (2000) Experimento Pereira (2000) Experimento 

15,6 28,8 6 11 2,6 2,6 
12 19,3 3 34 4 0,6 

MP – meio poroso; PM – poço de monitoramento 
 

A primeira diferença entre os experimentos foi com relação ao material utilizado 

para o preenchimento das colunas. Pereira (2000) optou por utilizar material sintético, 

microesferas de vidro com granulometria de 0,850 mm, correspondente a fração de 

areia grossa, segundo a classificação de Wenthwort (1922). Já neste experimento 

optou-se por material natural, uma areia muito fina com granulometria predominante de 

0,088 mm, constituída por 90% de quartzo, e os 10% restantes por biotita (5%), 

feldspato (3%), muscovita (1%) e minerais pesados (1%). 

A segunda diferença se deve a gasolina com etanol que foi utilizada (E-24) por 

Pereira (2000) e a E-20 utilizada neste experimento. Normalmente, a porcentagem de 

álcool que é adicionado à gasolina no Brasil varia entre 20 e 24%, em função do 

volume de álcool  disponível no mercado. Segundo informações da distribuidora, 

quando existe um volume grande desse produto, a porcentagem que é utilizada na 

mistura com a gasolina é maior. 

Em 2000, quando Pereira realizou seu experimento, a gasolina comercializada 

no país era distribuída com  a adição de 24% de etanol, sendo que no ano em que foi 

realizado este experimento, a gasolina  distribuída no país apresentava apenas 20% de 

etanol.  
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Como o volume das gasolinas utilizadas por Pereira (2000) foram distintos dos 

volumes utilizados neste experimento, as espessuras da fase livre de gasolina pura e 

de gasolina com etanol tanto no poço de monitoramento como no meio poroso não 

foram comparadas. 

É interessante ressaltar que apesar de haver uma grande diferença entre as 

espessuras da fase livre de gasolina pura tanto no meio poroso quanto no poço de 

monitoramento entre o experimento de Pereira (2000) e este, a relação de 2,6 

encontrada no primeiro foi mantida, mostrando que a gasolina pura provavelmente é 

mais estável que a gasolina com etanol. 

Embora haja muitas diferenças entre o experimento de Pereira (2000) e este, a 

característica que teve uma influência maior com relação a configuração dos sistemas 

foi a variação granulométrica do material utilizado. Pereira (2000) utilizou material com 

granulometria quase 10 vezes superior à granulometria utilizada neste experimento e 

como a pressão capilar e a altura da elevação capilar são inversamente proporcionais 

ao raio dos poros, a espessura da fase livre foi consequentemente menor em função 

dos poros maiores formados pelo material de granulometria grossa utilizado naquele 

experimento. 

O experimento realizado neste trabalho mostrou que o comportamento em 

subsuperfície da gasolina com 20% de etanol (E-20) é mais complexo do que o da 

gasolina pura, pois enquanto um volume de 675 mL de gasolina pura foi suficiente para 

formar uma espessura máxima de 52 cm de fase livre no poço de monitoramento da 

Coluna 1, foram utilizados 2780 mL de E-20 para atingir uma espessura máxima de 

34,80 cm de fase livre no poço de monitoramento da Coluna 2. Além dessa quantidade 

de gasolina ser 4 vezes maior, o tempo necessário para que a mesma penetrasse no 

poço de monitoramento foi 33 vezes maior. 

Em uma situação real, mantendo-se o comportamento observado no 

experimento, após o vazamento de um tanque subterrâneo contendo gasolina com 

etanol (20 a 24%), a gasolina irá aparecer em um poço de monitoramento dentro da 

pluma de contaminação, somente depois que uma boa parte do etanol existente em 

sua composição tiver sido eliminada através do particionamento para a água 
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subterrânea, e ter deixado no caminho de sua migração massa suficiente de gasolina 

para que a mesma possa migrar para o poço de monitoramento. 

Considerando-se que o volume de gasolina pura injetada na Coluna 1 foi de 675 

mL, subtraindo-se do volume máximo de 250 mL que penetrou no poço de 

monitoramento, obteve-se o volume de 425 mL de gasolina pura no meio poroso. 

Realizando o mesmo cálculo para a E-20, o volume que permaneceu no meio 

poroso foi de 2056,60 mL, assumindo-se que todo o volume de etanol (556 mL) foi 

eliminado na fase aquosa. O particionamento preferencial de etanol para a água foi 

constatado pelo aumento progressivo de sua concentração com o tempo. 

Utilizando-se os valores dos volumes acima obteve-se os valores de saturação 

total para a gasolina pura de 24% e para a E-20 de 37%, mostrando que a E-20 possui 

uma saturação 55% superior à saturação da gasolina pura. 

A saturação da E-20 foi maior, pois o etanol presente em sua composição 

particionou-se para a água presente nos poros, consequentemente reduzindo a tensão 

interfacial entre a gasolina e a água em 67%, permitindo que a E-20  acessasse uma 

quantidade maior de poros, principalmente aqueles cujos diâmetros eram muito 

pequenos para que a gasolina pura pudesse penetrar, mostrando que há uma relação 

inversamente proporcional entre a redução da tensão interfacial e o aumento da 

saturação. 

O comportamento do particionamento de etanol dentro da água e da gasolina 

pode ser mostrado através do diagrama pseudoternário. O ponto A do diagrama 

representa a composição original da gasolina com etanol (E-20) que apresenta  80% de 

gasolina, 20% de etanol e 0% de água (Figura 5.13). 
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 Figura 5.13 – Diagrama Pseudoternário Mostrando o Trajeto Principal da E-20 Contatando a 
Água  

 

Inicialmente, quando a E-20 entra em contato com a água existente na franja 

capilar, uma fase única de gasolina-etanol-água é formada, mostrada pela região 

estreita branca  entre o ponto A e a curva binodal do diagrama pseudoternário (Figura 

5.13). 

O trajeto inicial realizado pela E-20 conforme ela está sendo diluída é a linha reta 

(tie line) unindo o ponto A ao vértice da água do diagrama pseudoternário. O etanol 

presente continua seu particionamento preferencial para a água e também promove a 

diluição dos compostos mais solúveis da gasolina (BTEX) formando a fase aquosa, 

além de contribuir para que uma pequena porcentagem de água se dissolva na 

gasolina formando a fase gasolina, ambas fases (aquosa e gasolina) alcançando a 

curva binodal e coexistindo na região de duas fases.  

O fato de a curva binodal estar mais próxima da curva do eixo água-etanol indica 

a baixa tolerância para a gasolina dissolvida na fase aquosa, conforme o conteúdo de 

água vai aumentando. 
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Durante o avanço da frente de E-20, com o particionamento de etanol para a 

água, a fase gasolina pode ter sido precipitada como glóbulos de gasolina e deixada 

para traz, como foi observado por Donaldson (1992) em um micromodelo utilizando 

gasolina com metanol - M85 (Figura 5.14). 

Figura 5.14 – Poros Bloqueados pela Fase Residual da Gasolina Visualizados em um Micromodelo 
(Donaldson, 1992) 

 

A precipitação desses glóbulos desconectados ou conjunto de glóbulos no 

centro dos poros podem ter causado bloqueios locais e gerado caminhos preferenciais 

para o fluxo mais distantes destes poros, temporariamente reduzindo a permeabilidade 

para a fase aquosa. Posteriormente, com o avanço da E-20, esses glóbulos da fase 

gasolina podem ter sido re-incorporados pela E-20 devido à concentração de etanol 

presente, mas novamente precipitados mais adiante em contato com a água. 

À medida em que a E-20 foi sendo injetada a partir do centro da coluna, a 

migração da mesma foi mais lenta em relação à migração da gasolina pura, visto que a 

precipitação de glóbulos ou conjunto de glóbulos dificultou a passagem de fluxo, pois 

mesmo que estes fossem parcial ou totalmente re-incorporados ao sistema, no 

decorrer do percurso havia nova precipitação devido ao contato com a água. 

Deste modo, houve uma diminuição da permeabilidade para a E-20, 

configurando uma saturação residual para a mesma, com a presença de glóbulos 

imóveis ou mesmo isolados durante o trajeto entre o tubo de vidro e a parede da 
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coluna, além do trajeto vertical descendente deprimindo a franja capilar e ascendente 

atingindo a zona não saturada.  

Segundo os resultados obtidos em um micromodelo por Donaldson (1992), a 

maior parte da gasolina residual foi re-incorporada ao ser contatada pela M85, apesar 

de pequenas quantidades de gasolina residual permanecerem não dissolvidas nos 

poros oblíquos e em regiões isoladas. 

Quando a maior parte de etanol se particionou para a fase aquosa, as fases 

resultantes foram fase gasolina semelhante a gasolina pura com pequena porcentagem 

de água e etanol dissolvidos e a fase aquosa com uma alta porcentagem de etanol e 

compostos solúveis da gasolina (BTEX) dissolvidos. 

Deve-se considerar que houve perda de massa da E-20 em função do 

particionamento tanto de etanol quanto de BTEX para a água, além de parte da 

gasolina ter ficado presa na forma de glóbulos ou conjunto de glóbulos no centro dos 

poros, o que deve ter contribuído para um intervalo de tempo maior para que a fase 

livre de E-20 penetrasse no poço de monitoramento. 

A Figura 5.15 mostra esquematicamente a migração da E-20 no meio poroso até 

atingir o poço de monitoramento, assumindo fluxo radial a partir do centro do tubo de 

vidro. A Figura 5.15A mostra que após a E-20 entrar em contato com a água da franja 

capilar houve a formação da fase aquosa e da fase gasolina. 

A Figura 5.15B mostra a evolução da migração da fase aquosa e da fase 

gasolina, com a primeira se espalhando lateralmente, e finalmente chegando nos 

limites da coluna (Figura 5.15C). 
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  Figura 5.15 – Esquema Mostrando a Migração da E-20 na Coluna 2 

 

O deslocamento da água pela E-20 seguiu a curva de drenagem sendo o fluido 

molhante (água) drenado dos poros maiores primeiro pelo fluido não molhante 

(gasolina). Nesse percurso, ocorre uma redução no volume da E-20, devido ao 

particionamento para a água, além de uma redução no volume da água presa nos 

poros, a qual passa a formar a fase aquosa formada por etanol e gasolina dissolvida. 

Quando a E-20 migrou deslocando a água, houve a precipitação da fase 

gasolina nos poros na forma de glóbulos à medida que mais etanol era particionado 

para a água carreando os compostos mais solúveis (BTEX) da mesma, o que foi 

verificado através do aumento progressivo de sua concentração na água, tanto a fase 

aquosa quanto a fase gasolina começou a migrar por caminhos preferenciais, alterando 

a permeabilidade do meio poroso, fazendo com que além do espalhamento lateral, 

houvesse também uma migração vertical verificada pelo aumento crescente da 

espessura de fase aquosa nos limites da coluna (Figura 5.15D). 
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Embora não fosse possível verificar visualmente no meio poroso, quando a fase 

gasolina conseguiu migrar até o limite do poço de monitoramento (Figura 5.15E), a 

mesma penetrou no poço formando a espessura aparente de fase livre dentro do 

mesmo. 

Logo em seguida (Figura 5.15F) a fase gasolina atingiu os limites da coluna e 

então foi possível verificar visualmente que a mesma havia deprimido a franja capilar 

em 63%, devido a redução da tensão interfacial em 67% causada pelo particionamento 

de etanol para a água. Essa relação inversa entre o aumento do conteúdo de etanol e a 

redução da tensão interfacial já foi constatada por vários autores como Ryan e Dhir 

(1996), Oliveira (1997), Jawitz et al. (1998) e Powers et al. (2001). 

Resumindo, a fase aquosa que é praticamente incolor foi a primeira a aparecer 

nos limites da coluna, deixando para trás a fase gasolina, que ficou no inicio mais 

concentrada na região central da coluna, sendo que enquanto a fase aquosa foi ficando 

mais concentrada em etanol, a fase gasolina pode ter sido depositada como glóbulos 

desconectados no centro dos poros, trapeados por forças capilares, reduzindo a 

permeabilidade relativa dos poros para a água (fase molhante) e dificultando a 

formação da fase livre de gasolina.  

A presença de etanol na gasolina invalida a afirmação de que a composição da 

mesma é homogênea e permanece constante com o tempo, pois a tendência é que 

todo etanol presente em sua composição seja particionado para a água subterrânea do 

aqüífero. 

Este experimento mostra que dados de espessura de fase livre medidos em 

poços de monitoramento não fornecem um valor preciso quanto a quantidade de 

produto em subsuperfície, em função das variações encontradas nesses poços, 

principalmente se o produto vazado conter etanol, como é o caso da gasolina 

comercializada no Brasil. 

Em uma situação real, mantendo-se o comportamento observado no 

experimento para a gasolina pura e para a E-20 pode-se afirmar que: 

§ A E-20 levaria mais tempo para aparecer em um poço de monitoramento em 

relação à gasolina pura, levando-se em consideração que o tempo obtido neste 
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experimento para que a E-20 penetrasse no poço de monitoramento foi 33 vezes 

maior; 

§ O volume de E-20 necessário para formar uma massa suficiente de gasolina para 

penetrar no poço de monitoramento foi 4 vezes maior, pois a E-20 ocupa mais 

poros; 

§ A fase residual formada durante a migração da E-20 poderia posteriormente, 

caso não fosse totalmente re-dissolvida, ser distribuída por grandes distâncias 

gradiente abaixo da área fonte de contaminação e gerar uma fonte de 

contaminação permanente; 

§ As concentrações de BTEX são significantemente mais altas em uma pluma de 

fase dissolvida de E-20, em relação a uma pluma de fase dissolvida de gasolina 

pura, apesar da fração molar de BTEX ser menor na primeira devido à adição de 

etanol em sua composição; 

§ Em uma situação real, além do etanol aumentar a transferência de massa de 

BTEX para a água subterrânea, ele também seria responsável pelo aumento da 

pluma de BTEX, pois a redução da tensão interfacial entre a E-20 e a fase aquosa 

potencializaria a capacidade de migração da mesma em relação à gasolina pura; 

§ A redução da tensão interfacial contribuiu para a redução na altura da franja 

capilar com o aumento do conteúdo de etanol aquoso. 
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6. CONCLUSÕES  

 

§ A espessura aparente da gasolina pura foi 2,6 vezes superior à espessura 

real da fase livre e a espessura aparente da E-20 foi 0,6 vezes superior a 

espessura real da fase livre; 

§ A tensão interfacial da E-20 foi 67% inferior a tensão interfacial da gasolina 

pura, possibilitando que uma quantidade maior de poros fosse acessada, 

refletindo em valores de saturação total para a E-20 54% superior ao da 

gasolina pura; 

§ Parte da fase gasolina da E-20 foi depositada como glóbulos desconectados 

nos poros caracterizando uma saturação residual, devido ao particionamento 

preferencial do etanol para a água subterrânea e o conseqüente enriquecimento 

em gasolina da fase gasolina. Esta saturação residual deve ter dificultado o 

fluxo e consequentemente reduzido a permeabilidade relativa para a fase 

aquosa, causando o retardamento da chegada da E-20 no poço de 

monitoramento.  
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7. RECOMENDAÇÕES  
 

Em vista dos resultados obtidos para a gasolina com etanol (E-20) diferirem 

grandemente dos resultados obtidos para a gasolina pura, em relação a espessura 

encontrada nos poços de monitoramento, recomenda-se que sejam realizados: 

§ Experimentos para se medir as diferenças de saturação da fase gasolina para a 

E-20 em diferentes meios porosos; 

§ Experimentos em micromodelos para verificar o comportamento da E-20 em 

contato com a água na formação de glóbulos de gasolina e na re-dissolução dos 

mesmos durante sua migração; 
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9. ANEXOS 
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Planilha com os Resultados do Ensaio Realizado na Coluna 1 

COLUNA  1 - GASOLINA PURA  
TEMPO (h) VOLUME (mL) GP no PM (cm) GP no MP 

(cm) 
R T ( º C) 

0 0 0 0 - 26 
1 50 0 0 - 26 
2 150 0 0 - 27 
3 245 0 0 - 27 
4 360 0 0 - 27 

4,4 420 0,2 0 - 27 
5 455 0,6 0 - 28 
6 480 4,1 2 2,1 28 

6,3 500 5,7 2 2,9 27 
7 540 8,8 6 1,5 27 
8 585 16,2 9,5 1,7 27 
9 675 24,3 12 2,0 26 
10 675 31,25 12 2,6 25 
23 675 51,3 12 4,3 26 
24 675 51,7 12 4,3 27 
29 675 52 12 4,3 27 
30 675 52 12 4,3 23 
46 675 52 12 4,3 23 
48 675 52 12 4,3 21 
72 675 50,5 10 5,1 24 
96 675 50,3 10 5,0 25 

120 675 50,7 10 5,1 23 
143 675 49 10 4,9 24 
144 675 49,3 10 4,9 25 
168 675 49,3 9,5 5,2 25 
192 675 48,4 9,5 5,1 24 
216 675 46 9,5 4,8 26 
240 675 46,6 9,5 4,9 25 
264 675 44,4 8 5,6 25 
288 675 44,1 8 5,5 26 
312 675 43,4 7,5 5,8 26 
336 675 42 7 6,0 24 
360 675 41 7 5,9 25 
384 675 42,2 7 6,0 25 
408 675 41 6 6,8 25 
432 675 40,3 6 6,7 25 
456 675 40,2 6 6,7 26 
480 675 39,2 6,5 6,0 25 
552 675 39,1 7,5 5,2 25 
576 675 39,2 8,5 4,6 25 
624 675 34,5 10 3,5 26 
696 675 28,8 11 2,6 25 
720 675 27,9 11 2,5 25 
744 675 28,8 11 2,6 25 

 
PM - Poço de monitoramento; MP - Meio poroso; GP - Gasolina pura 
R - Relação entre a espessura da E-20 no PM e no MP; 
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Planilha com os Resultados do Ensaio Realizado na Coluna 2 

COLUNA  2 - GASOLINA COM ETANOL (E-20) 
TEMPO (h) VOLUME (mL) E-20 no PM 

(cm) 
E-20 no MP 

(cm) 
R T ( º C) 

0 0 0 0 - 26 
1 55 0 0 - 26 
2 120 0 0 - 27 
3 225 0 0 - 27 
4 360 0 0 - 27 
5 435 0 0 - 27 
6 510 0 7 - 28 

6,3 550 0 9 - 28 
7 580 0 12 - 27 
8 615 0 15 - 27 
9 675 0 20 - 27 
10 730 0 22,5 - 26 
23 730 0 22,5 - 25 
24 730 0 22,5 - 26 
29 730 0 22,5 - 27 
30 730 0 22,5 - 27 
46 730 0 22,5 - 23 
48 730 0 22,5 - 23 
72 730 0 22,5 - 21 
96 730 0 22,5 - 24 

120 730 0 22,2 - 25 
143 730 0 22 - 23 
144 795 0 22 - 24 
168 1130 0 22 - 25 
192 1315 0 22 - 25 
216 1485 0 22 - 24 
240 1780 0 22 - 26 
264 2050 0 22 - 25 
286 2780 34,8 27 1,3 25 
288 2780 34,5 30 1,2 26 
312 2780 31,5 32 1,0 26 
336 2780 28,7 34 0,8 24 
360 2780 27,1 34 0,8 25 
384 2780 29,8 34 0,9 25 
408 2780 27,8 34 0,8 25 
432 2780 27,2 34 0,8 25 
456 2780 27,2 34 0,8 26 
480 2780 26 34 0,8 25 
552 2780 27,3 34 0,8 25 
576 2780 29,7 34 0,9 25 
624 2780 26,5 34 0,8 26 
696 2780 19,2 34 0,6 25 
720 2780 18,3 34 0,5 25 
744 2780 19,3 34 0,6 25 

 
PM - Poço de monitoramento; MP - Meio poroso;  
R - Relação entre a espessura da E-20 no PM e no MP 


