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Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas

A/C.: Sr. Aramis Mameluque Mota

Sra. Viviane Santos Brandão

Ref.: Auto lnfração n.:t16318/2015

Através desta, encaminhamos DEFESA auto de infração 4637812075, e anexos:

- Cópia da Liminar da lnterdição;

- Cópia do Ofício do pedido de desinterdição;

- Cópia do Relatório de Ensaios Hidrodinâmicos e Hidroquímicos -
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Sendo o que nos apresenta para o momento, desde já agradecemos a atenção
dispensada,
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LISTA DE ABREVIATURAS

9b por mil

^s 
VariaÉo de rebaixamento

pg/L Micro Grama por Litro
pS/cm Micro Siemens por Centímeho
mS/cm Mili Siemens por Centímetro
ABNT Associação Brasileira de Normas
Técnicas
ART Anotação de Responsabilidade
Técnica
B Bomba
BTEX Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e
Xilenos
CE Condutividade Elétrica
CETESB Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo
cm Centímetro
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica
GOV Composto Orgânico Volátil
COPAM Conselho Estadual de Política
Ambiental
COPASA Companhia de Saneamento de
Minas Gerais
CONAMA Conselho Nacional do Meio
Ambiente
COV Composto Orgânico Volátil
COPAII Conselho Estadual de Política
Ambiental
CPRM Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais
CREA Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura
CSAO Caixa Separadora de Agua e Óleo
Eh Potencial Redox
EP A Environmental Protection Agency
FL Fase Livre
2H Deutério
IBGE lnstituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
]GAM lnstituto Mineiro de Gestão das
Águas
lD ldentificação
K coeficicnte ílc ncrmêâhilidâdê
Kg Quilograma
Km quilômetros

K Constante de Reversibilidade
L Litro
LD Limite de Detecção
LNAPL Light Non-Aqueous Phase Liquid
LQ Limite de Quantificação
Ltda Limitada
m Metro
m2 Metro Quadrado
mt h MetÍo Cúbico por Hora
MG Minas Gerais
mg Miligrama
mL Mililitros
mPE Extração Multifásica
NA Nivel D'Água
NBR Norma Brasileira Regulamentadora
ND Nível Dinâmico
nd Não Detectado
NE Nordeste ou Nível EsÉtico
NTU Unidade Nefelometrica de Turbidez
í80 oxigênio Dezoito
OD Oxigênio Dissolvido
pH Potencial Hidrogeniônico
P Nl Policyclic Aromatic Hydrocaftons
(Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos)
PA Poço de CaptaÉo de Agua
Subtenânea
PÍú Poço de Monitoramento
ppm Parte por Milhão
Prof Profundidade
Q Vazão de Bombeamento
R Raio de influência
RBCA Risk Based Conective Action
S Coeficiente de armazenamento
s Segundo
SAD69 South American Datum - 1969
SASC Sistema de Armazenamento
Subtenâneo de Combustíveis
SE Sudeste
Sr Senhor
SSTL SrÍe Specific Target Level
SW Sudoeste
S* Rebaixamento
Í CnafieianÍa .tê lÍânernicci\riÍlâ.1ê
UTll Universal Transversa de Mercator
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RESUIO

A área do posto de serviços Comercial Claros Montes Ltda., objeto do presente estudo,
caradeiuada como posto de combustíveis, localiza-se no município de Montes Claros,
Minas Gerais. A área apresenta histórico de contaminaÉo do solo e água subtenânea
por hidrocarbonetos de pêtróleo, sendo selecionada para a realizaso de investigaÉo e
estudos hidrogeológicos para a obtenção de dados hidrodinâmicos e das corÍelações
hidroquimicas de interesse entre o aquífero freático raso, de comportamento poroso,
impactrado pela contaminação na área de influência do empreendimento, e o aquíÍero
Íissural, subjacente, livre a semi-confinado, associado a fluxo subtenáneo de circulação
mais regional, com descaqgas naturais para os mananciais de énegm e rios.

Este relatório apÍesenta os resultados obtidos com a execução de ensaio de
bombeamento de um poço tubular profundo (PA{1;48m de profundidade) existente na
área do posto Comercial Claros Montes, sistemaücamente operando sob regime médio de
bombeaÍnento de 8:00 h (oito horas) a 9:00 h (nove horas), captando do aquífero fissural,
subjacente, e procedendo-se a observação simultânea dos níveis d'água subtenânea em
4 (quafo) poços de monitoramento (PM4í, PM-08, PÍvt12, PM-13), captando do aquífero
freático raso, supra referido, tendo sido também realizadas amostragens das águas
desses dois sistemas aquíferos com análises químicas convencionais e emprego dos
traçadores isotópicos naturais Deutério e Oxigênio18, com o objeürc de avaliar a
interconexão hidráulica enbe aquÍferos sob uma taxa máxima operacional de 08 (oito) a
09 (nove) horas de bombeamento inintenupto e e§abelecer, diante da integraçâo dos
resultados, metodologia sistemática de avaliaÉo dos impactos ambientais sobre o
aquíÍero Íissural subjacente, quando detectada a contaminação do aquífero freático raso,
poroso, sobrejacente, por hidrocarbonetos de petróleo.

As atividades de campo abrangendo a execuÉo dos ensaios hidrodinâmicos e
campanhas de amostragem foram realizadas em 22 de setembro de 2014,
conespondentes ao período de estiagem do ano hidrológico. Os ensaios hidrodinâmicos
consistiram em teste de bombeamento convencional à vaáo constante no poço tubular
profundo existente, procedendo.se medidas sistemáticas de rebaixamento e recuperaÉo
dos niveis d'água no poço bombeado e nos quatro poços rasos de monitoramento aqui
empregados coÍno poços de observa@o. A etapa de amostragem contemplou a coleta de
amostras de água subtenânea antes ê depois do ensaio de bombeamento no poço de
bombeamento e nos poços de observação, captiando águas desses aquíferos
diferenciados.

A partir dos dados gerados através dos ensaios hidrodinâmicos e análises hidroquímicas,
foram determinados os parâmetros hidráulicos e hidroquímicos de interesse, associados
às características dos aquíferos e sua conelação, em conformidade com o objetivo
proposto, logrando-se fomecer resultados conclusivos sobre as conela@es de
interconexáo hidráulica de aquíferos na àrea avaliada.

Os resultados revelam que sob um regime de bombeamento ininterÍupto de I horas, do
poço PA{1, captando água do aquífero profundo, não ocorre a captura da pluma de
contaminação de hidrocarbonetos sob fase dissolvida, existente no aquífero freático raso,
já que os poços de observação PM-01, PM-12 e PM-13 localizados na área de influência
da pluma de concentra@es destes compostos e distanciados cerca de 30 (trinta metros)

@
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metros ou mais do poço bombeado PA{1 não sofreram rêbaixamento ao longo de todo o
ensaio realizado.

Este resultado é conoborado pelos dados analíticos hidroquímicos obtidos, os quais se
apresentam compatíveis, já que não Íoram detectados compostos orgânicos de
hidrocaóonetos no referido poço bombeado PA{1.

Para um maior entendimento da hidrodinâmica do aquífero, foram consideradas as
relações iônicas coexistentes entre as águas dos dois sistemas aquíferos (coletadas
imediatamente antes e depois do ensaio hidrodinâmico) e os conteúdos isotópicos de
Deutério e Oxigênio-18 utilizados como traçadores naturais que reforçam a conclusão
quanto a não impactação do sistema aquífero profundo pelos compostos hidrocarbonetos
de petróleo.

Do exposto, os resultados hidrodinâmicos e hidroquímicos levam à conclusão de que o
bombeamento do poço PA-01 em apreço, sob regime de bombeamento à taxa de
demanda diária máxima de 5 (cinco) horas, não oferece risco de captaÉo da água
conüaminada proveniente da contaminaÉo de hidrocarbonetos no âmbito do aquífero
freático, poroso, sobrejacente. Esta conclusão considera o fato de que durante um
período de bombeamendo de 9 (nove) horas conseortivas realizado ao longo dos testes
hidrodinâmims no poço tubular PA-01 (que equivalente a aproimadamente o dobro da
demanda diária normal), não foram constatiadas evidências da captura dos compostos
hidrocarbonetos de peúóleo presentes na água impactadas do aquífero superior livre.

@
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O presente esfudo foi realizado na área do empreendimento Comercial Claros Montes
Ltda., situado no município de Montes Claros, no baino Todos os Santos (FIGURA 1).
Trata-se de um posto revendedor de combustíveis que possui instalado em sua área, um
poço tubular profundo de captação do aquífero fissural (cárstico) associado a rochas
carbonáricas, fraturadas, denominado poço de abastecimento PA-0'l , equipado com uma
motobomba submersível (üde foto, ANEXO l!), com regime de operação de no máximo 5
(cinco) horas diárias.

A água captada por esse poço tubular tem serventia exclusiva para as aüvidades
operacionais do posto de serviços, incluindo lavagem de veículos, lavagem da pista do
posto, limpeza e borracharia. A água bombeada do poço 

^PA-O 
í é armazenada em uma

caixa d'água com capacidade de aproximadamente í0 m'. Segundo inbrmação local, o
@nsumo médio diário varia entre 6 a 7m3. Considerando-se a capacidade máJia de
produção do poço PA{1 de 1,62m3/h, tem-se, portianto, um regime máximo de operaçáo
em tomo de 5 (cinco) horas diárias.

@

Considerando o cenário ambiental da área, no qual foram verificadas concentra@es de
hidrocarbonetos de petóleo na água subtenânea associada ao aquífero livre (freático)
local, raso, conespondente ao manto decomposto saturado, de comportamento poroso,
foi recomendada a execução de ensaio hidrodinâmico, mediante bombeamento do citado
poço PA-01 por um período mínimo inintemrpto de teínpo de 2 (duas) a 3 (três) vezes
maior que o seu regime de operação, além de análises hidroquímicas convencionais e
isotópicas, com emprego dos traçadores naturais Deutério e Oxigênio-18, mediante coleta
das águas do reÍerido poço tubular profundo (48m) e de quatro poços rasos de
monitoramento com profundidades em tomo de 7m, com o intuito de avaliar a conelação
hidráulica de mistura entre as águas do aquífero profundo e o aquíÍero freático local, onde
se en@ntram instalados 16 (dezesseis) poços que compõem a atual rede de
monitoramento implementada para a delimitação das plumas de contaminação de
compostos orgânicos (Benzeno e Tolueno, entre outros), em estudos e invesügações
geoambientais anteriores.

A empresa AMBRATEC Geologia e Engenharia Ltda. executou um ensaio hidrodinâmico
através de bombeamento (do poço tubular PA-01) a vazão constante realizado nos dias
22 de setembrc de 2014 mediante ensaio de bombeamento à vazão constante com
duração inintemrpta de 540 minutos (9 horas) no poço tubular profundo PA-01, tendo
como poços de observação e monitoramento hidroquímico, os poços rasos PM-01, PM-
08, PM-í 2 e PM-13, procedendo-se medidas sistemáticas de rebaixamento e de
recuperação dos nÍveis d'água subterÉnea, para avaliação da interferência entre os
poços (profundo e rasos) e avaliação da magnitude do cone de depleção no domínio do
aquífero raso, de comportamento livre, influenciado pelo bombeamento, além de terem
sido efetuadas análises de amostras hidroquímicas convencionais (metais e BTEX)
coletadas imediatamente antes e aÉs o ensaio de bombeamento, seja no poço
bombeado PA-01, seja nos poços de monitoramento (PM{1, PM-08, PÍ\,1-í2, PM-13).
Neste ensaio, identificaram-se nos poços-piezômetros observados (adjacentes ao poço
bombeado) ausância de rebaixamento devido à influencia do cone de depleção gerado
pelo poço de bombeamento.
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Entretanto, conforme a seguir demonstrado nos capítulos seguintes, estes ensaios
hidrodinâmicos, em função dos resultados embasados nos dados obtidos nos demais
poços de observação empregados, ormpriram o seu objetivo, possibilitando diagnosticar
as condi@es hidrodinâmicas de interferência e interconexão hidÉulica entre os dois
sistemas aquíferos, poroso e fissural, considerando'se o regime máfmo de explotaÉo,
sob bombeamento de 9 (nove) horas ininterÍuptas.

Dados hidroquímicos levantados tanto no poço profundo bombeado como nos poços
rasos de observaçáo, auxiliados pelo traço diferenciado do conteúdo isotópico de Deutério
e Oxigênio-18, permitiram fomecer resultados indicativos de que, para um regime de
bombeamento inferior a t horas de bombeamento ininterÍupto, com extraÉo de água na
zona de circula@o profunda do aquífero, não ocone o arraste e misfura das águas com
as do aquíÍero poroso raso, impactado pela contaminaçâo de hidrocarbonetos - de
densidade menoÍ que a da água subtenânea - e que na condição de fluxo não
influenciado por bombeamentos, a interconexão hidÉulica entÍe o aquífero explotado
subjacente e o aquífero poroso sobrejacente (livre), mesmo que indiretamente
coefstentes seja pela infiltraçâo das águas pluviais de recarga sob cargas hidráulicas
mais elevadas, seja pela percolaçâo intra-fraturas (localmente sob a condição de semi-
confinamento), não impacta a qualidade das águas do aquífero fissural - resultado
conoborado pela ineÍstência de concentraÉes de compostos orgânicos de
hidrocarbonetos no poço bombeado PA-O1.
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2. OBJETIVOS

O presente estudo teve o objetivo principal de fomecer informa@es sobre a magnitude do
impacto ambiental quanto à qualidade quÍmica da água do aquífero fissural, diante da
hipótese de sua mistura significativa com as águas do aquífero freático raso contaminado
(por hidrocaóonetos de petroleo), que venha ter sido causada por fluxo induzido e
influenciado pelo regime de bombeamento sistematicamente operado no poço profundo
PA-0í, de captação do aquífero fissural, na ârea do posto de serviços Comercial Claros
Montes Ltda.

Neste contexto, pretendeu-se avaliar os efeitos (se existentes) da interconexão hidráulica
direta entre o aquífero freáüco (livre) da zona de circulação rasa e o aquífero fissural
profundo (sob condi@es locais de semiconfinamento), em deconência da explotação do
aquífero fissural, o que em caso significativo, e coadjuvado pelos resultados comparaüvos
obtidos com os traçadores isotópicos (Deutério e Oxigênio-18), indicaria condiÉes
hidráulicas bastante favorecidas para a sua contaminação, se continuada a operação
sistemática dos bombeamentos diários de no máximo 5 (cinco) horas, no citado poço de
abastecímento PA-O1 .

Diante dessas avalia@es, teve-se tiambém o intuito de avaliar a pertinência dos
procedimentos e métodos adotados, bem como a sua viabilidade técnica e econômica de
implementação em casos análogos de oconência e contaminação por hidrocarbonetos de
petróleo, nesses domínios aquíferos identificados.

@
6 AMSRATEC,' 062-'t 3'1(yí4

DêzembÍo de 201,í



Ralstóío d. Emâlo. Hld.odntnlc4 . Hldrcqrrlmlcoa - lntsEorsao HiHuli.. .nü! AquÍÍ.ío.
ComlrcLl Cbroo lort- Ltd. - P.dldo d. S.rvlP .6/ü1m1251a 9or""ot="
3. cARAcrERrzAçÃo ceolócrcl E HrDRocEoLoclcA

3.í. Geomorfologia, Geologia, Hidrografia e Hidrogeologia Regional

Geologicamente, o município de Montes Claros se encontra na borda noroeste do CÉton
do São Francisco, aracteizada como uma bacia intracratônica pouco deformada,
limitada pelas faixas móveis mmpressionais Faixa Brasília (oeste) e Faixa Araçuaí (leste)
(CPRM,20í0).

O substrato regional é caracterizado pela presença de rocfias do Grupo Bambuí
constituído por duas (02) sucessôes principais; a basal, marinha, composta da base para
o topo, pelas formações Sete Lagoas (carbonática), Sena de Santa Helena (pelítico-
carbonática), Lagoa do Jacaré (carbonáüca) e Sena da Saudade (peÍítica). Sobre estas
rochas assentam-se coberturas cenozóicas detrito-lateríücas femrginosas e detritica
colúvio eluvial. Localmente são enconbados plutons relacionados a Complexos Plutônicos
Alcalinos de idade cretácea.

A Formação Sete Lagoas (Costa & Branco í961) representra a unidade basal do Grupo
Bambuí na área, sendo constifuÍda por uma sucessâo cârbonática de calcários e
dolomitos.

A Formação Sena de Santa Helena (Costa & Branco í961) constitui uma sucessão
sedimentar predominantemente pelítica. Assêntia-sê sobre a Formação Sete Lagoas em
contato concoÍdante e gradativo, representado pelo aumento gradual do conteúdo de
pelitos nos carbonatos de topo da FormaÉo Sete Lagoas. E composta por siltitos,
folhelhos e margas de @res esverdeadas (anoxeados quando intemperizados) e ainda,
intercalaÉes métricas de calcário cinza escuro. Da base para o topo, a unidade
Íêpresentra uma su@ssão de margas, finamente laminadas, que passam
transicionalmente a siltitos Íinos, ewerdeados, ricos em cristais de pirita, intercalados com
lentes de calcário cinza, fétidos e plaqueados. O topo da Íorma@o é constituído por
silütos cinza esverdeados, miéceos, finamente laminados e piritosos.

A Formação Lagoa do Jacaré é constituída por uma su@ssão de bancos de calcarenitos
finos a médios Írequentemente oolíticos a infaclásticos (calcimlditos), e bancos de
calcissiltitos onde localmente o@Írem níveis de margas. O subgrupo Paraopeba consiste
em um conglomerado basal, cornposto por corpos descontínuos e de pequena eÍensão,
arcóseos, argilitos, calcarenitos, dolomito, folhelho, marga, riünito e siltito.

A Formação Sena da Saudade (Costa & Branco 1961, Dardenne 1978) sobrepõe-se em
contato con@rdante e gradacional à Formaçâo Lagoa. do Jacaré. Esta unidade é
representada por conjunto predominantemente pelítico. E consüfuída por sucÉssáo de
siltitos, siltitos argilosos e folhelhos de cor esverdeada (amarelos, quando intemperizados)
finamente laminados.

As coberturas cenozóicas são constituídas por sedimentos inconsolidados, com presença
de níveis de cascalho de quarEo com tamanhos que atingem até 0,20m de diâmetro. Em
alguns locais ocone laterizaçáo, formados por uma canga constituída de grãos angulosos
e mal selecionados de quartro, cimentados por material femrginoso. Os aluviões
@nstituem-se de areia fina até grossa, com níveis descontínuos de seixos de quarEo em

@
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geral anedondados e mal selecionados, e plaóides dê siltito e de arenito (vide FIGURA
21.

Conforme apresentado na FIGURÂ 3, o município de Montes Claros encontra-se inserido
na Província Hidrogeológica do São Francisco. Estra unidade hidrogeológica apresenta
dois tipos principais de aquíÍeros.

No primeiro tipo predominam os aquíÍeros restritos às zonas fraturadas em quarEitos,
metagrauvacâs, metaconglomerados, calcários e dolomitos de idade proterozóica. Estes
aquíferos tomam-se mais amplos quando o@ÍTem associados com rochas porosas do
mando de intemperismo ou, em caso dos calcários ou dolornitos, onde a dissolução
cárstica atuou amplamente.

Outro tipo de aquíÍero está associado às forma@es mesozóicas representadas por
coberturas de extensão regional, compostas por sedimentos que consistem de arenitos
finos, predominantementes sobre argilitos e conglomerados.

Coberturas cenozóicas indiferenciadas apresentam baixa Íavorabilidade hidrogeológica,
incluindo depósitos de areia, silte, argila, cascalho (lateritizados ou não), sêdimentos
coluvionares e eluüonares indiferenciados, e caracterizam-se pela pequena espessura e
continuidade. Esta tipologia de aquíferos aprêsentam caráter local, sendo muito restritos
devido a sua grandê descontinuidade lateral.

Quanto à geomorfologia, a rêgião em estudo esta localizada na Depressâo
Sanfranciscana e Planalto São Francisco.

A Depressão Sanfranciscana conesponde geologicamente à região de oconências das
rochas do Supergrupo Sâo Francisco, apresentando principalmente extensas áreas
aplainadas e dissecadas, supeúícies onduladas, colinas e áreas de relevo cárstico, como
dolinas e uvalas, desenvolvidas em suas maior parte sobre rochas pertencentes ao Grupo
Bambuí, apresentando altitudes em tomo de 500m (ANA, 201 1).

O Planatto São Francisco, localizado entre Vazelândia e Montes Claros, apresenta ^ ^
patamares rochosos, interflúüos tabulares, vertentes convexas ê retilíneas, assentados
sobre os siltitos do Grupo Bambuí. As chapadas, com cotas entre 800 e 1.000m de
altitude, estão sob os arenitos do Grupo Urucuia, que normalmente en@ntram-se
desagregados e transformados em cobertura arenos€l (ANA, 201 1).

O mapa geomorfológim Íegional encontra-se apresentado na FIGURA 4. ^

@
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3.2, Hidrogeologia Local

Conforme anteriormente descrito, a área do srÍe em questáio encontra-se inserida numa
unidade lito'estratigráfica, representada pela formação Sena de Santa Helena, Grupo
Bambuí, composta predominantemente por rochas carbonáficas sedmentâres de
ambiente marinho, incluindo margas, folhelos e siltitos com espessura máxima de 135
metros, que apresenta em geral, coberta por um manto de alteração, que na área em
estudo não excede aos 5 metros de espessura.

De acordo com o perfil litológico levantado na área por meio de sondagens pode-se
verificar que localmente este se compõe de um nível argiloso de mloração manom até
uma profundidade máJia de 5,0 (cinco) metÍos, altemando para um nível rochoso, que
representa a porÉo não alterada da unidade geológica composta basicamente por rochas
carbonáücas (margas, folhelhos, calcários) que compõem a unidade aquífera principal
local. Esta se estende até a profundidade máxima sondada de cerca de 10 (dez) metros e
continua a níveis de profundidade maiores, não atingidos pelas perfurações até a
profundidade de 48 metros correspondente ao poço profundo de captação PA-01.

Considerando a locz,lizaçã,o dos poços de monitoramento do aquífero Íreático e suas
profundidades medias (6,214 metros), verifica-se que todos os poços de monitoramento
rasos encontram-se no manto de intemperismo e parcialmente na camada rochosa da
formação rochosa carbonática da unidade geológica. O aquífero no qual estes poços
estão implantados classifica-se predominantemente como de comportamento poroso e
livre (água à pressão atmosférica).

Já o poço tubular PA-oí, com proÍundidade de 48 metros, transpõe a camada
intemperizada, atingindo o corpo rochoso a maiores profundidades cuja porosidade e
permeabilidade tendem a apresentar características heterogêneas, onde comumente a
porosidade se deÍine por fraturas expostras a p@cessos de dissolução química e física
que lhe transferem características de um meio aquífero fissural, carstificado, sob
condiÉes locais de semi-confinamento a livre.

1

O nível do lençol freático local encontra-se a uma profundidade de cerca de 5,00m (cinco '--'
metros), estando a zona saturada parcialmente na porção aquífera de comportamento
poroSo,associadaaomantodeintemperismoeporçãosuperiordoaquíferofissural
provavelmente carstificado.

De acordo com observações da morfologia do siÍe e medições piezométricas com apoio
topogÉfico, o fluxo preferencial das águas do freático tem sentido de noroeste (NW) para a
sudestes (SE).

Apresenta-se na FIGURA 5 a piezometria esquemática da área do Comercial Claros
Montes, ilustrando-se tamtÉm, a oconência histórica, neste site, de pontos amostrais
onde foram detectadas substâncias orgânicas sob fase dissolvida na água subterrânea,
associada a hidrocarbonetos - a exemplo do composto Benzeno cuja distribuição foi
mapeada em julho de 2014.
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4. cARAcrERznçÃo Do EMeREEENDTMENTo

4.í. Dados do empreendimento

Razão Social: Comercial Claros Montes Ltda
Nome Fantasia: Posto Via Dupla
CNPJ: 21 .672.1 83/0001-61
Endereço: Rua São Sebastião, 33, baino Todos os Santos.
Município: Montes Claros, MG
CEP: 39.400-120
Bandeira: Petrobras Distribuidora S.A.
Coordenadas UTM: S8.151.032,00 m; E 620.534,00m.ãona23K
Datum SAD- 69 (Brasil).

Nots: C@ídenadas otíid6 no pass€b e,n frÊrt6 à ár€â do coboÉura.

4.2. Histórico de lnvestigação da Á,rea 1^
O posto de serviços está em atividade desde 1985, operando inicialmente sob a bandeira
Atlantic, e em 1995 passou a operar com a bandeira da BR Distribuidora S.A.

Fevereiro de 2003 - Relatório de Pesquisa Expedita de Vapores Orgânicos no Solo -
Ambiental Petroclean - Foram executiadas 38 sondagens para a pesquisa de vapores
orgânicos no solo. Foram encontradas as maiores concentra@es de vapores nos pontos
p02, p06, pO7, p21, p22,923 e p25. As concentrações aumentaram com a profundidade
nos pontos p02, p04, p21 , p22, p24 e p25. Concluiu-se que a mntaminação poderia estar
relacionada aos tanques e/ou os sistemas agregados de tubulação para a condução ao
SASC e por isso recomendou a realizaçÉ,o de uma nova sondagem, porém mm
peúura@es em maior profundidade e diâmetro; coleta de água e de solo para a análise
de BTEX e PAH visando a quantificação da contaminação existente e a rêalizaÉo da
Análise de Risco nos moldes da metodologia RBCA (RskBased Cotretive Action).

Oúubro de 2011- Relatório de Diagnóstico Ambiental - Geoambiente - Os seMços 
^-consistiram na realização da malha de voláteis composta por 53 medi@es de COV nas

profundidades de 0,5, 1,0 e 1,5m na área do empreendimento, de 07 sondagens de ^-
reconhecimento para a instalação de 03 poços de monitoramento (PM-01 ao PM-03) e
amostragem de solo e água subtenânea para a cÂÍadeizaÉo dos parâmetros de BTEX
e PAH.

Durante os trabalhos de campo não foi identificada presença de concentrações de
explosividade nas estruturas avaliadas na para área, nem presença de produto
combustível em fase livre nos poÇos monitorados.

Os resultados analítims provenientes das amostras de água subterÍânea indicaram
concentracões dos parâmetros BTEX e PAH, compostos benzeno. eülbenzeno, xilenos
totais e naftaleno superiores aos valores de investigaÇão da COPAM/CERH n"0?2010,
apenas no PM-01.

ânênâs nâ ST-O1 em amhas as nroft tndidades avaliadas ê sômênte nara o com!'rtsto
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benzeno na profundidade de 5,00m a concentração ultrapassou os valores referenciais da
COPAM/CERH n0n2010.

Foram identificadas plumas de fase dissolvidas dos compostos benzeno, etilbenzeno,
xilenos totais e naftaleno, as quais se en@ntram não delimitadas a oeste, leste e sul do
PM-01.

Reomendou-se a instalação de novos poços de monitoramento com o objetivo de
delimitar as plumas de fase dissolüda identificadas na área, bem como a realização da
avaliação de Risco à Saúde Humana para avaliar se as @ncentragões identificadas
oferecem risco aos receptores locais.

tarço dê 20í2 - Relatório de Diagnóstico Ambienta! Complemenlar com Avaliação
de Risco à Saúde Humana - Geoamblente - Os seMços de campo consistiram na
execuÉo de sondagens de reconhecimento, instalação de poços de monitoramento,
medigões dos índices de explosividade e COV nas estruturas subtenâneas, ensaio de
condutiüdade hidÉulica e amostragem de solo e água subtenânea para análise dos
parâmetros PAH e BTEX, e análise de Fe ll e Fe lll para água subtenânea.

Os resultados analíticos provenientes das amostras de solo não indicaram concentra@es
dos mmpostos químicos de interesse, em rela@o aos parâmetros BTEX e PAH,
superiores aos valores de referência.

As amostra de água subterrânea indicaram nos poços PM{1, PM-04, PM{S, PM-06 e
PM-07 concentrações dos compostos benzeno, etilbenzeno e xileno total superiores aos
limite de intervenção preconizado pela COPAM/CERH n1)2 (2010). No PM-04 foi
detecÍada concêntração do composto tolueno superior ao valor de reÍerencia supracitado.

Em rêlaÉo ao parâmetro PAH em nenhuma das amostras provenientes da água
subterrànea apresentou concentrações superiores aos valores de investigação
estabelecidos peh COPAM/CERH nÍ)2 (2010).

Ressalta-se que o PA{í presente na área do empreendimento não apresentou
concenbações dos parâmetros BTEX e PAH superiores ao valor limite do método
laboratorial, portanto, inferiores aos valores de intervenÉo estrabelecidos.

O valor limite para üa de exposição 'ingestão de água subtenânea" Íoi ultrapassado nos
poços PM-04, PM-05 e PM-07.

As plumas de fase dissolüdas de benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno total não est io
delimitadas em várias porções.

Recomendou-se a instalação de poços de monitoramento, objetivando a delimitaÉo das
plumas de conüaminaÉo identiÍicadas na área.

Julho de ãlí4 - Relatório de Diagnóstico Ambiental Complementar - Geoambiente
- Durante as aüüdades de campo Íoram realizadas onze sondagens de reconhecimento,
das quais 02 foram impenetÉveis ao método de sondagem aplicado; coleta de 18
amostras de solo para análises de BTEX e PAH; instalação de 09 poços de

@
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monitoramento (PM-08 ao PM-16), @m a amostragem de água subtenânea destes e dos
demais poços existentes para análises dos parâmetros BTEX e PAH e monitoramento do
nível d'água e eventual fase liwe nos poços de monitoramento existentes e instalados.

Os resultados geoquímicos não indicaram concentrações dos compostos BTEX e PAH
superiores aos valores de investigação da deliberação normativa COPAM n"166 de 2011
e aos valores SSTLs (Geaombiente, 2012).

As análises hidroquímicas dos compostos BTEX indicaram concentrações superiores aos
valores de investigação da DN COPAM/CERH n'0?2010 para benzeno (PM{1, PM-04,
PM-05, PM-06, PM-10 e PM-12), etilbenzeno (PM-01 e PM-05) e xilenos totais (PM-05).
Os poços PM-01, PM-04 e PM-05 apresentaram concentraçôes de benzeno superiores
aos valores SSTLs (Geoambiente, 2012) para a via de exposição "ingestão de água
subtenânea para receptores comerciais on-slte". Em relaçâo ao parâmetro PAH, a
mncentraÉo de naftaleno identificada na amostra do PM-05 ultrapassou o valor de
investigação estabelecido pela deliberação normativa COPAM/CERH-MG n"02 de 2010. --:
Para nenhuma amostra as concentraçôes identificadas ultrapassaram os valores SSTLs
(Geoambiente, 2012).

O poço de captaÉo (PA-01) nâo apresentou concentrações dos compostos químicos de
interesse superiores aos valores de referência estipulados pela Portaria do Ministério da
Saúde n?914/201 1 e aos valores SSTLs (Geoambiente, 2012).

As plumas de fase dissolvida identiÍicadas na área dos compostos eülbenzeno, xileno total
e naftaleno en@ntram-se delimitadas, e abrangêm a porÉo sudoeste do pqsto, sendo
que a pluma de etilbenzeno ultrapassa a área limite do empreendimento. A pluma de fase
dissolvida de benzeno encontra-se não delimitada em diversas porções na direção do
fluxo da água subtenânea, ultrapassa a área limite do empreendimento e abrange uma
porção significativa da área do posto.

Apesar das concentrações de benzeno identiÍicadas nas amostras provenientes dos
poços PM-0í, PM-04 e PM45 ultrapassaram os valores SSTLs referentes à via de
exposiçáo "ingestão de água subterrânea on-site para receptores comerciais", esta via
não se completa e o risco não existe, üsto que o PA-01 não é utilizado para @nsumo
humano e que não foram identificadas no PA-01 concentrações das SQls superiores aos
valores orientadores, além disso, nenhuma das plumas identiÍicadas abrangem o poço de
captação, o qual está locado a montante destas, não sendo possível esta atingir o PA-01.

Recomendou-se a instalação de poços de monitoramento, üsando a delimitaçâo da
pluma de Íase dissolúda de benzeno identificâda na área. Continuidade do
monitoramento analítico dos parâmetros BTEX e PAH na água subterrânea,
contemplando todos os poços existentes na área avaliada.

4.3. Garacterização do Entomo do Empreendimento

O entomo do empreendimento tem ocupação urbana, caracterizado pela presença
predominante de empreendimentos comerciais e edifícios residenciais.

@
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Dentro do raio de interesse de 100 (cem) metros foi constatada a presença de rede de
drenagem de água pluüal, rede subtenânea de serviços (água e esgoto), duas escolas,

edifícios re§denciais com mais de quatro paümentos, um edificio residencial com quatro
pavimentos e um poço tubular na área do empreendimento.

O abastecimento de água do empreendimento e entomo é realizado pela concessionária
pública COPASA, exceto o abastecimento exclu§vo de água para a lavagem de veículos,
provido por um poço tubular profundo existente (48m), deüdamente outorgado junto ao
IGAM, de propriedade do empreendimento; o esgoto sanitário é direcionado para a rede
pública da COPASA, existindo localmente a presença de um corpo de água superficial
(Rio Vieira).

As vias de acesso ao empreendimento e anedores do mesmo possuem pavimentação em
asÍalto.

Considerando os fatores agravantes encontrados nas cercanias da área avaliada, de
acordo com a Norma Técnica 13.786/09, Tabela A.1 - Classificação do posto de serviço
conforme o ambiente do entomo (ANEXO ll, a área em guestão classifica-se como
Classê 2, devido à existência de edifícios mulüfamiliares com mais de quatro andares,
edifícios comerciais com quatro ou mais pavimentos e duas escolas, localizados a menos
de 100 m do perímetro do posto.

O posto de serviços em questão apresenta topografia plana, estando o empreendimento
localizado em uma área de baixo gradiente topográÍlco, com declúidade pequena.

4.4. Garacterísticas Gerais do Empreendimento

De acordo com as atiüdades realizadas, o empreendimento se @racteriza como posto
revendedor de combustíveis para veículos automotores, onde são comercializados
Gasolina Premium, Diesel Comum, Gasolina Supra, Gasolina Comum e Etanol Comum.
Além disso, é prestado serviço de lavagem de veículos, contando-se com o referido poço
tubular profundo de abastecimento PA-Oí, de sua propriedade, posicionado no limite
extremo NW da área do Comercial Claros Montes, a fluxo montante das unidades de
armazenamento e distribuição de combustíveis.

O sistema de abastecimento de combustíveis do posto é composto por 08 (oito) bombas.
Os dados sobrê as bombas de abastecimento estão descritos na TABELA í.

O Sistema de Armazenamento Subtenâneo de Combustíveis (SASC) é composto por 09
(nove) tanques, sendo 07 (sête) tanques de paredes duplas, jaquetados e plenos, 02
(dois) tanque de parede dupla, jaquetado e bicompartimentado. Os respiros dos mesmos
encontram-se em bom estado de conservação e suas saídas estÉio acima do nível da
cobertura. A descarga de combustível é Íealizada por sistema de descarga direta. A
capacidade total do SASC do posto de combustíveis em atividade é de 165.000 litros.

Os dados sobre o sistema descrito acima encontram relacionados na TABELA 2.

@
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TABELA 1 - Dadoc do Slstema de Abasteclmento do EmpÍêondlmento

Bomba tíodeto pÍoduro conservação 3:ffiti:: ldader Siruação

B-01 3c3389P GS/GC/EC Boa Sim 11 Ativa
B-02 3G3389P GC/EC/GP Boa Sim ,t1 Ativa
B-03 3c3389P GC/DC Boa Sim 11 Aüva
B-M 3G3389P GC/DC Boa Sim t1 Ativa
B-05 PRO02 GC/EC Boa Sim 03 Ativa
8-06 PRO02 GC/GS Boa Sim 03 Ativa
B-07 PRO02 GC/OS Boa Sim 03 Ativa
B-08 PRO02 DC Boa Sim 03 Ativa

Fonto: Planilh6 dê Campo da /ú,{BRÂTEC.
Leg€nda: GP - Gasdinâ Pr€.Írium; DC - Di6êl Coínum; GS - Gasolins Suprà; GC - G6oiina Cqnum: EC - Etanol Coínum; (') ldads
de ÍabricaÉo das boÍnb6; C) Dado Ausent€

TABELA 2 - Dados do Sistema de Armazenamento do Empreendlmênto
Tanquê Volume (L) Produto Ípo Poelção Ano'
TQ-01 15.000 GP Pleno Subrtenâneo 1996
TQ-02 15.000 DC Pleno SubterÉneo 1996

TQ-03 15.000 GS Pleno Subterrâneo 1996

TO-04 15.000 / 15.000 GC / GC Bicompartimentado Subtenânêo 2003
TO-05 í5.000 EC Pleno Subtenâneo 1996
TQ-06 í5.000 GS Pleno Subtenâneo 1996
TO-07 15.000 DC Pleno Subtenâneo 1996
TQ-08 í5.000 EC Pleno Subtenâneo 1996
TO-09 15.000 / 15.000 GC / EC Bicompartimentado SubteÍrâneo 2003

Foote: Planilhas (b Caínpo da AMBRATEC.
LegoíÉs: GP - GGolina Pr€rnium; DC * Oi6§€l Csnumi GS - G6olins Supra: Gc - Gasdina Comum; EC - Etanol Comum; (') Àro
de in$glaç& dos tarquos;

Dentro do empreendimento localiza-se um Escritório, uma Loja de conveniência, seis
Comércios, um Box de lavagem de veículo terceirizado, um Box de troca de óleo e uma --\ .-.
Bonacharia;

As áreas de tancagem, descaça e estaciqramento sâo revestidas com calçamento, as
áreas de abastecimento são pavimentiadas com concreto em boas condi@s ê a troca de
óleo é pavimentada com cerámica em boas condições.

O empreendimento possui 03 CSAO, as quais atendem as áreas de abastecimento,
lavagem de veículos e troca de óleo, sendo que todas se en@ntravam em boas
condições.

Foram identificados 14 (quatoze) poços rasos de monitoramento na área do
empreendimento, além do referido poço de tubular de abastecimento - P441, com
capacidade de produçâo de 5,8m3/h, cuja água explotada é exclusivamente utilizada para
fins operacionais do Posto de Serviços.

@

A TABELA 3 apresenta os dados gerais dos poços de monitoramento e do poço de
captaçâo PA-01, com base nos levantamentos realizados em agosto de 2014.
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TABELA 3 - CaracterÍsticas gerais dos poços na ároa do ComeÍcial ClaÍos montes

poco Profundldade Diâmetro lntemo coordenadas UT

dos Poços NoÉe Leste

identificação matros (m) milímetros (mm)/ Metros (m) Metros (m)
polegadas (pol)

PM1 6,70 fi 12 8151M2,231 626,206

PM2 5,85 50 I 2 8151106,271 626,312
PM3 5,41 50 I 2 8151107,271 626,017

PM4 5,20 fi 12 8151046,213 626,196
PMs 5,19 50 12 8151042,700 626,239
PM6 s,17 50 12 8151032,U4 626,2'.t8

PM7 3,45 50 t2 8151042,668 625,722
PM8 5,10 50 t2 8151070,271 625,996
PMg Poço Destruído
PMío 7,18 fi t2 815í036,975 626,',t11
PM1í 9,32 50 12 8151026,548 626,147
PM12 8,53 50 t2 8151020,326 626,162
PMí3 8,97 fi t2 8151027,583 625,814
PM14 6,80 50 t2 8151034,598 625,814
PM15 7,27 50 t2 8151044,319 625,9í8
PM16 Poço Não Encontrado
PA-01 48,00 150 / 6 8151048,í 18 626,072

For{ei Planilhas dê Campo AMBRATEC, Zon.a 23K, Datum SAD 69 (grasil); Coodenad6 da Estação Tc*alr N 8.151.102,83 m; E
620.561,E7 m

A FIGURA 6 apresenta o detalhamento do entomo do empreendimento e na FIGURA 7
são apresentadas as instala@es do Comercial Claros Montes.

O levantamento fotográfico geral atualizado do empreendimento encontra-se no ANEXO
il.
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4.5 - Levantamento Planialtimétrico

Foi realizado o levantamento planialtirnétrico através da locáÉo dos poços eistentes e
estruturas do empreendimento com esta@o total da marca Geodetic - Série NTS 350R+ -
de medi@o de ângulo e distância, adotando-se a cota de 626,00 metros acima do n ível
do mar como plano de referência.

Os dados do levantamento planialtimétricos dos poços de monitoramento en@ntram-se
na TABELA,í. A FIGURA 8 apresenta o levantamento planialtimétrico da área. Os dados
dê campo do levantiamento planialtimétrico estão localizados no ANEXO lll.

TABELA t0 - Loyantâmonto PlanlaltimótÍico dos Poços na área do Comerclal Claros
ontes

Hontificação do3 pontos cota Goordenadas ur
NoÉe Leste

Unidade Metros (m) Metros (m) Metros (m)

PM-01 626,206 8.151.U2,231 620.500,936
PM-02 626,312 8.151.106,271 620.535,213
PM{3 626,017 8:t51.107,271 620.559,384
PM-04 626,196 8.151.046,213 620.503,525
PM-05 626,239 8.1s1.U2,700 620.510,837
PM{6 626,218 8js1.032544 620.495,210
PM47 625,722 8.'t51.042,668 620.488,435
PM-08 625,996 8.151.070,271 620.512,096
PM-09 poço destruído
PM-Ío 626,1',t1 8.151.036,975 620,522,338
PM-l1 626,',t47 8.151.026,548 620.5í6,033
pM-12 626,162 8.151.020,326 620.499,699
PM-13 625,E14 8.'t5Í.027,583 620.489,947
pM-14 625,814 8.151.034,598 620.482,488
PM-1 5 625,918 8.151.044,319 620,487,856
PM-16 poço não encontrado
PA{1 626,072 8.151.048,118 620.507,373

FoÍte: Plflihs d6 Câmpo AMBRATEC: Zq].a 23K, DatJm SAD 69 (Br8il); Coqd6Ílsda da Estação Totat: N 8.í51.102,83 m; E
620.561,87 m.
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4.6. Caraeterizaçáo Gera! dos Risco3 Anbientais

Riscos ambientrais referem-se às prováveis fontes de contaminação ou vias de exposição
potencial do empreendimento. Uma üa de exposição completa inclui uma fonte, um ponto
de exposiÉo, uma rota de exposição e possivelmente um meio de transporte (se o ponto
de exposiÉo esüver distante da fonte).

Para o empreendimento Comercial Claros Montes Ltda, as prováveis fontes primárias
para o aporte dos compostos de interesse na área de risco são a áÍea de armazenamento
de cornbustíveis, a área de lavagem de veículos, as caixas separadoras e a área de troca
de óleo. Já as fontes secundárias são deÍinidas como o ar, o solo e a água subtenânea
expostos a estes compostos.

A detecção de compostos químicos de interesse no solo e água subtenânea pode gerar
as seguintes fases de contaminação: fase reüda no solo (adsorvida); fase dissolvida na
água intersticial do solo superficial e subsuperficial; fase dissolvida na água subtenânea,
além da fase vapor do solo superficial.

Os caminhos de migração, mobilidade e persistência dos compostos orgânicos no
subsolo variam substancialmente em cada caso, devido à natureza química específica de
cada esçÉcie, bem como a diversidade geologica de cada síüo. Uma vez penetrado no
subsolo, o contaminante toma-se suscetível a uma variedade de processos geoquímicos
e biologicos, os quais determinam a sua mobilização ou mesmo transformação no meio
poroso.

@
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5. cARÂcrERrzaçÃo Do poço oe cnnmçÃo

5.í, Dados Cadastrais do Poço de Captação

Nome: PA-01
Coordenadas GeogÉÍicas: 1643'12,5" S 4352'11,0" W, Datum SAD 69 - Cónego Alegre,
Brasil.
Vazão Outorgada: 5,8 m3/h
Município: Montes Claros, MG

O poço de captação PA-01 encontra-se inserido na bacia estadual do Rio Verde Grande,
pertencente à Bacia Federal do Rio São Francism. A nível local a área en@ntra-se na
zona de influência do ónego Vieira.

O poço de captaÉo de água subtenânea PA{1 possuía outorga de direito do uso de
águas públicas estaduais concedido pelo |GAM-lnstituto Mineiro de Gestão das Águas,
sob portaria no 01955/2011 de 0710712011, com ügência até 0510712014. Segundo
informado, o empreendimento já tomou as iniciativas para a renovaçâo desta outorga. O
Certificado de Outorga do Uso das Aguas Subtenâneas do poço citado acima se encontra
no ANEXO lV.

A vazão de captação outorgada é de 5,8 m3/h. Atualmente, o poço PA{1 está equipado
com motobomba submersível que proporciona uma taxa de produÉo da ordem de
1,62m3/h sob um regime diário máximo, de pico, de 5 (cinco) horas de bombeamento,
correspondente ao võlume diário máximo explotado de 8,00m3. O seu NE estabiliza-se a
6,17m após cerca de 0:25h apos a parada do sistema de bombeamento instalado. O nível
d'água dinâmico (ND) se estabiliza em 7,07 metros, após 1-2 horas de bombeamento
inintenupto sob uma vazáo de teste de I ,62m3/h.

Segundo informação local, a água explotada deste poço PA-01 é utilizada exclusivamente
para fins operacionais do empreendimento relacionados à lavagem de veículos, limpeza
de pista de abastecimento de combustível e abastecimento da bonacharia. A água 

- ^subtenânea não tem a finalidade de consumo humano.

5.2. Dados Gonstrutivos do Poço de Captação

Com base nas informa@es disponíveis, o poço PA-01 de captaÉo possui diâmetro útil de
6 (seis) polegadas ou 150 (cento e cinquenta) milímetros, e 48 (quarenta e oito) metros de
profundidade e conta com laje de prote@o sanitária. O revestimento é composto por tubo
de aço de 150 (cento e cinquenta) milímetros de diâmetro útil. No poço encontra-se
instalada uma motobomba submersível, cujo ponto de sucção situa-se a cerca de 40
(quarenta) metros de profundidade, conectada a um tubo de recalque com diâmetro de
1/, (uma e meia) polegadas, equivalente a 40 (quarenta) milímetros, aproximadamente.

O perfil esquemático das instalações do poço de captação é representado na FIGURA 9.

@
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5.3 - Regime de Operação do Poço de Captação

A água captada pelo poço tubular PA-0'1, equipado com motobomba submersível e
acionado automaticamente, tem serventia exclusiva na lavagem de veículos, limpeza da
pista de abastecimento de combustível e demais áreas do posto e nas atiüdades da
bonacharia.

O consumo de pico, ao longo da semana, se dá historicamente nos finais de semana
(sexta e sábados), quando são lavados, até 50 (cinquenta) veículos por dia, computando-
se, pois, um consumo de pico da ordem de 7.000Udia. Aos domingos não são realizadas
atiüdades no local.

A água subtenânea captado pelo poço PA-01 é armazenada em uma caixa d'água com
capacidade de aproximadamente 1O m3. Segundo informação local, o consumó médio
diário varia entre 6 e 7m3. Considerando-se a capacidade média de produção do poço
PA-Oí de í,62m3/h, tem-se, portanto, um regime máximo de operafo em tomo de 5
(cinco) horas diárías. A atividade de bombeamento, sujeita a variações, acompanha a
necessidade do consumo diário do empreendimento.

Considerando-se a capacidade média de produção do poço PA-01 de í,62 m3/h obüda
através de medi@es realizadas no ensaio de bombeamento, tem-se, portanto, um regime
máximo de operação em tomo de 5 (cinco) horas diárias, totalizando um volume diário
máximo da ordemde 7,0m3, compatível com o volume diário demandado em regime de
pico.

Ressalta-se que esta estimativa de operação diária mnsidera o somatório diário em que o
sistema de bombeamento permanece ativo. No entanto, o poço trabalha por demanda e
normalmente opera durante intervalos mntínuos de até 2 horas por acionamento.

@
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6. ENsAros xronooruÂmrcos

6.í. Potenc iometria

Nos dias 08 e 09 de agosto, e 20 e 21 de setembro de 2014, anteriores ao início das
atividades do ensaio hidrodinâmico, foi rcalizada üsita técnica que incluiu o lê ntamento
topográÍico, a identificação e o monitoramento dos poços existentes na área do srÍe em
apreço. Na ocasião foi realizado o monitoramento do nível estabilizado das águas
subtenâneas apôs 24 horas de interrupção do funcionamento do poço tubular PA-01. A
partir dos dados de cota topográfica dos poços e do nível das águas subterrâneas
monitorados foi elaborado o mapa potenciométrico da área de interesse, o qual é
representado na FIGURA í0.

As medições do nível d'água (NA) foram realizadas nos poços de monitoramento e no
poço tubular profundo, com emprego de um medidor elétrico, o qual possui uma sonda
detedora de conente elétÍica com polos positivo e negativo, conectada a um cabo
condutor acoplado a uma escala métrica, que permÍte leituras com precisão miliméúica.
Quando a sonda entra em contato com a água o ciro.rito é fecfiado, ativando um alarme
sonoro e luminoso. O nível da água é entâo determinado pelo comprimento do cabo,
segundo a sua escala métrica, até a boca do poço. Com base nas @tas planialümetricas
levantadas por estação total, e nas medi@es de NA obüdas em cada poço, Íoram
determinadas as suas respectivas cargas hidráulicas, @m a finalidade de avaliação do
sentido do fluxo subtenâneo das águas do aquíÍero freático na área estudada.

A TABELA 5 apresenta as cargas hidráulicas dos poços existêntes.

TABELA 5 - Cergas HidÉullcas do3 Poçps onltorados em 20-21 *Lnú1
pH NÍvel D'água EsPessu.ra de Fase 

Cota ropogÉficâ carga HidÉulica(í)

unidade metros (m) metos (m) metrcs (m) metos (m)

PM-01 4,68 lnexistente 626,21 621,53
PM-02 4,12 lnexistente 626,31 622,19
PM-03 4,03 lnexistente 626,02 621,99
PM-o4 5,18 lnexistente 626,20 621,02
PM-05 4,88 lnexistente 626,24 621,36
PM-06 Seco - 626,22
PM{7 Seco - 625,72
PM-08 4,52 lnexistente 625,00 620í8
PM{g Poço Destuído/Obstruldo
PM-10 5,'12 lnexistente 626,11 620,99
PM-1 1 5,82 lnexistente 626,15 620,33
PM-12 4,61 lnexistents 626,16 62155
PM-í3 4,90 lnexistente 625,81 620,91
PM-14 4,95 lnexistente 625,81 620,86
PM-15 5,01 lnexistente 625,92 620,91
PM-16 Poço Destuído/Obstruído
PA{í 6,17 lnêxistênte 626,07 619,90e)

('í ) nlvd d'água sJbterânoa rolatiro eo 4uifeío fÍoáico, soàíêts)atê, de c.Ínpo.tãn€nto poíoso, assocjado a marÍo dêco.Írp&.
(2) nÍvsl d'água dibrendado, rdEtivo ao sbteína aqutfeÍo ÍEsural, l@kn€nte sob c€rgâ hk Éuúca inbrior (üd6 PA{l ).
Fo.rt€: Hanilha dê Canpo da ATJBRATEC;
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) Gradiente Hidráulico

A partir dos dados potenciométricos e a planta topográfica contendo a planialümetria da
área foi determinado o gradiente hidráulico médio da superfície piezométrica das águas
subterrâneas da ârea. O gradiente hidráulico pode ser calculado através da raáo entre a
distância entre dois pontos, paralela ao fluxo das águas subtenáneas e a variação entre
as cargas hidÉulicas destes dois pontos, normalmente ambas dadas em mebos.

i = 
^h/^d

i = gradiênte hidráulico

^h 
= variaÉo de carga hidráulica

Ád = distância entre os pontos considerados

Considerando as cargas hidÉulicas correspondentes aos poços PM-12 (62í,55m) e PM-
11 (620,33m), e a distância entre estes como sendo igual a 17,48 metros, verifica-se um
gradiente hidráulico (i) igual a 6,98% (0,0698).

Analogamente, considerando as cargas hidÉulicas conespondentes aos poços PM-01
(62í,53m) e PM-10 (620,99m), e a distância entre estes como sendo igual a 22,15
metros, verifica-se um gradiente hidráulico (i) igual a 2,4Yo (0,0244).

Como média aritmética, obtém-se um gradiente hidráulico málio para o local equivalente
a 4,71o/o (0,0471)

@
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6.2. Ensaio de Bombeamento à Vaáo Constante

Este tipo de ensaio de bombeamento é realizado aplicando-se uma vazão constantê em
um poço de bombeamento por um determinado período inintem.rpto de tempo, tendo-se a
opção do emprego de poços-piezômetros de observaçáo do rebaixamento e recuperação
do NA originado pelo mne de rebaixamento. No caso em questiio, a vazâo constante tem
diretia conespondência cr,m a vazâo estabilizada aplicável à capacidade de produção do
poço de bombeamento, em geral dimensionada mediante testes préüos realizados por
ocasião da instalação do sistema de bombeamento destinado para a sua operaÉo
sistemática, no dia a dia.

Ao longo do ensaio de bombeamento foram realizadas medições do rebaixamento do
nível da água subtenânea no poço bombeado e nos poços-piezômetros de
monitoramento existentes, deÍinidos como pontos de observaÉo, cujas respectivas
distâncias ao poço bombeado devem ser conhecidas.

São a seguir itemizados os seguintes procêdimentos, ao longo do ensaio:

Antes da ÍealizaÉo do ensaio de bombeamento, foram realizadas amostragens
hidroquímicas para controle de qualidade das águas do aquífero raso, freático, e do
aquífero profundo, fissural, subjacente. A amostragem do aquífero raso se
procedeu com emprego da metodologia "low flovl', nos poços de monitoramento;
enquanto que a amostragem do aquífero fissural, se deu mediante bombeamento
do PA-01. Ao final desse procedimento, foi verificada a recuperação do NA, em
todos os poços amostrados, até atingir o seu nível inicial, estabilizado, ou seja, em
repouso, não influenciado pelo bombeamento;

realizadas medi@es piezométricas do nível estático (NE) no poço de
bombeamento (PA-Oí ) e nos O4 (quatro) poços-piezômetros de observaçâo
selecionados (PM41, PM-08, PM-12, PM-í3) e sob condiçâo de fluxo natural, ou
seja, não influenciada por bombeamento (poço tubular profundo em repouso). Para
execução das medi@es foi introduzida tubulação de PVC com diâmetro de li no
poço tubular profundo existente, de modo a permitir a adequada medição do seu
nível d'água estático (NE) e dinâmico (ND) do poço sob bombeamento, bem como
as demais medições de NA ao longo do ensaio.

a

a

Ao longo do ensaio de bombeamento do poço tubular (PA{l), foram efetuadas
medi@es simultâneas do NA nos M (quatro) poços de observaçâo, além do poço
bombeado, segundo uma escala logarítmica de tempo (em minutos: 1' , 2' , 3' , 4' , 5',
6" 8" 10, 12', 15" 18" 20" 25" 30" 40" 50" 60" 80" 90" 100" 120" 150" 180" 2í0"
240', 270', 300', 330', 360', 390', 420',450',480', 540') com uma duração mínima
de I (oito) horas inintemrptas de bombeamento, com emprego do sistema de
bombeamento instalado;

Foi dimensionada uma vazão de bombeamento de modo a gerar um cone de
rebaixamento gradual dos níveis d'água subterrânea no poço bombeado e nos
poços cie observaçáo existentes, em especiai naqueies mais próximos ao poço
bombeado. A vaz.ão do bombeamento no deconer do teste foi constante, isto é,
sem maiores varia@es, tendo sido controlada por meio de um hidrômetro e uma
válvula de fluxo (registro) instalada no ponto de saída do tubo de bombeamento;

@
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O volume do deságue foi lançado diÍetamente na rede de esgoto/drenagem de
água pluüal do empreendimento. Para isto, foi instalada uma mangueira flexível,
de 1/. polegada no tubo de saída d'água do poço para deságue adequado, de
forma a impedir o retomo da água bombeada para o poço de bombeamento
através dê infiltraÉo e recarga durante o teste.

A duração do teste de bombeamento na etapa de trabalho foi de 9 (nove) horas
inintemrptas.

Ao término do bombeamento, ou seja, após a parada do bombeio, procedeu-se a
execx.lção do ensaio de recuperaÉo do poço de bombeamento e dos poços-
piezômetros. As medidas de reorperação do NA nos poços - seja o poço
bombeado, sejam os poços-piezômetros de observaçâo - foram efefuadas em
simultâneo, nos mesmos tempos logarítmicos pÍêvistos para as medi@es de
rebaixamento (em minutos: 1' , 2' , 3' , 4', 5', 6', 8' , 10, 12' 15', 18', 20' , 25' , 30', 40',
50', 60', 80', 90', í00', 120', 150', 180', 21O',240'), cujo tempo previsto para as
medi@es de reanperação foi da ordem de 4:00h (quatro horas).

Logo ao fim do bombeamento, foram realizadas amostragens hidroquímicas para
controle de qualidade das águas do aquífero raso, freático, e do aqu íÍero profundo,
fissural, subjacente. De modo análogo ao procedimento anterior de amostragem,
procedeu-sê o emprego da metodologia "low floytl', nos poços de monitoramento;
enquanto que a amostragem do aquíÍero fissural, no PA-Oí, se deu nos minutos
finais do ensaio de bombeamento.

a

> Recupa,E,çáo dos nÍveis d'água subtenâná

Após Íinalizaçâo do teste de bombeamento, deu-se prosseguimento ao ensaio de
recuperaÉo dos níveis d'água no poço bombeado e nos poços-piezômetros de
observação.

Neste tipo de teste, monitora-se o tempo de recuperação do nível da água subtenânea de
um poço, até que o@Íra a sua re@peração parcial ou integral a um nível satisfatório ou
igual ao nível de estabilidade (Nível Estático).

D Parâmetos hidráulicos

Com base dos dados de rebaixamento e recuperação de NA, obüdos no ensaio de
bombeamento, buscou-se a determinação das carac{erísticas hidráulicas do sistema do
aqu ífero e parámebos derivados, a saber:

- CoeÍiciente de TransmissivirJade Hidráulica (T);
- Coeficiente de Armazenamento (S);
- Raio de lnfluência (R), relativo ao período de bombeamento.

@
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a Transmissividade Hidráulica e Coeficlente de Armazenamento

O método de Theis aplica-se para aquíferos conftnados não drenantes em regime
transitório. Para estias condi@es especiÍicas a êquação geral do fluxo subtenâneo
proposta por Theis (1935) é:

s = (Q/4nT).W(u)

A partir desta equação, obtém as seguintes equações para a transmissiüdade e paru o
coeficiente de armazenamento do aquífero:

1= (Q/4ns).W(u); em que u = l.S/4.T.t;

S = 4Ttu/1, em que:

T : transmissiúdade hidráulica
Q : vazão de bombeamento
t : tempo a partir do início do bombeamento
s : rebaixamento a uma distância x do poço
S : coeÍiciente de armazenamento
r : distância do poço de bombeamênto ao ponto de Íebaixamento
W(u) : função de poço para aquífero confinado não drenante

Cooper & Jacob (1916) @nstataram a possibilidade de aproximação para a função W(u),
em que u = (t..S/4.T.b) seja menor que 0,03 considerando-se o termo \" igual ao tempo
de bombeamento, de modo que a equação conespondente à transmissividade (T) e ao
coeficiente de armazenamento (S) possa ser reescrita da seguinte forma:

T = 2,303CU4nÂs

S = 2,25.Í.tdê: em que:

T : transmissiüdade hidráulica
Q : vazão de bombeamento

^s 
: variação do rebaixamento tomado num ciclo logarítmico

S : coeficiente de armazenamento
b: tempo conespondente a um rebaixamento nulo
r : distância do poço-piezômetro de observação do rebaixamento, ao poço bombeado.

A solução de Cooper-Jacob é aplicável a aqüíferos livres por meio da coneção dos dados
de rebaixamento, da seguinte forma (Kruseman e De Ridder 1990):

s'=s-s2/2b

Onde"s'"éorebaixamentocorrigido,"s"éorebaixamentoobservadoe"b",aespessura
saturada do aquífero.

@
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6,2.I RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO DE BOTBEAIÚENTO

Os poços selecionados para observaÉo foram os poços PM-01, PM-08, PM-í2 e PM-13,
enquanto o poço de bombeamento, o PA{1 .

Os dados de rebaixamento obtidos no poço bombeado PA{1 , ao longo do ensaio e sua
repÍesentação gráfica, são apresentados na TABELA 6 - Dados do Ensaio de
Bombeamento à Vazão Constante. Nas TABELAS 7, 8, I e 10 são apresentados,
respectivamente os dados de nível da água subtenânea medidos nos poços de
monitoramento PM-01, PM-08, PM-12 e PM-13 e respectivos gráÍicos representiativos dos
testes.

O registro fotogÉÍico realizado durante a execuÉo dos serviços em campo encontra-se
no ANEXO ll.

@
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TABELA 6 - Teste de Formação Aquífera: testê de bombeamento à vazão constantê
Poco de Bombeamento Dâdos do Têsiê

ldentifiocão: PA41 Diâmetro Recaloue: I ll2" l4omml Hora de lnício do Teste: 8:OOh - 22lG)/14
Diâmêtrô Poco: 6" Í15O mm) Profrrndidade do p.!.o:48 O mêtr.rs Hora de Final do Têstê: 1R:(nh - ?2/m/14
Nível Estático ímetrosl: 5.17 Profundidade Fihrante: 1O-O metros Tioo dê Têíe: Vazãô Constante
Nívpl Dinâmico ímetr.rsl: 7 07 Tãmãnhô Filtrãntê: 38 O mêtros Vazão Média de Teste ím3/hl: 1-62

RecuperacãoBombaamento vAzÃo - q
TEXPTO (mhtno6) NÍvol D- (Llt6,}tol.] TEXFO (mhúc) NÍvol D'Á$Ia (meo.)

O minlÉô§ 7íJ7O minutos 6.17 0
l minrrtírs 677 2)AO 1 minuto 6.83

6R1 16Â0 2 minutôs 6,.12 minutos
1 minlrtos 68? lSOO 3 minutos 6.26

6R4 l qao 4 mlnut.ts 5254 minutos
q minrltôç 6AS 1560 5 minutos 6.24

6Rq 15ÍX) 6 minútôs 6215 minutos
I minlltars 586 1680 8 minutos 6.22

1O minlrtos 6.2110 minutos 6.47 810
12 minlÉôs 6)O12 minrfô< 6aa 2170

1 660 15 minutos 6.1915 minutos 6.92
6187O mintltôs 696 1s36 20 minutos

1596 25 minutos 6.172S minutos 7 .O7
10 minrrf.rs10 minlrtôs 705 2100

1314 35 minutos40 minutos 7 .06
4{) minllt(rsSO minrrtos 7.OS 1638

7r)7 1\)4 50 minutos60 minutos
60 minut.rs70 minrrtôq 705 7392

7rr6 15a480 minutos
'l OO minllt.rs 7 .O7 1638

7íl7 153512O minutos
l SO minlrt.rs 7 .O? 1606

7Í16 161418O minutos
15507díl minutôs 7 .O7

7Í)7 15903OO minutos
'171\?60 minutos 7 .O7

707 161442O minutos
164548O minutos 7 .O7

q4í! minufôs 707 1563

varão (QJ x Tempo

50,m

40,m

E
E

d

30,m

20,m

10,00

0,m

Bombêemento

EE
TGrnpo (minutos)

888888

Condlções Climállcas e Observaçõês: Tempo seco

Rebeiramênto (Swl r Tempo

E

:

1,0q)

0,8ü)

0,600

0,,rCÍ)

0,2@

0,0m

Bombeamento

Íempo (minutos)

Fonte: Planilhas de campo AMBRATEC; (-)sêm informação

(m.fnG)



480 minutos

Fonte: Planilhas de campo AMBRATEC; (-) sem informação; (*) estimado a partir dos padrões
construtivos dos poços.

TABELA 7 - Teste de Formacão AquÍÍera: Poços de Observação
Poço de OàoervaÉo Dados do Teíe

ldentificação: PM{1 Profundidade do Poco: 6,70 metros Hora de lnício do Teste:8:@h -221@h4
Diâmetro Poco: 2" (5O mm) Profundidade Filtrante: 6,70 metros Hora de Final do Teste:18:O0h - 22109/14

Nível Estático (metros): 4,68 Comprimento Filtrante: 3,0 metros'
Nível Dinâmico (metros): -

Bombaarmnto RocxrparâÉo

TEXFO (mlnuto.) tlÍv€l O'Áeu! (msb6) TEIPO (mlnút6) Nhrd O'Ág{lt (mrtio.)

0 minutos 4,670 minutos 4,64
1 minutos 4,4 I minuto 4,67
2 minutos 4,68 2 minutos 4,67

3 minutos 4,68 3 minutos 4,67
4 minutos 4,674 minutos 4,68

5 minutos 4,68 5 minutos 4,67
6 minutos 4,68 5 minutos 4,67
8 minutos 4,68 8 minutos 4,67
10 minutos 4,68 10 minutos 4,67
12 minutos 4,ffi 12 minutos 4,67
15 minutos 4,68 15 minutos 4,67
20 minutos 4,68 20 minutos 4,67
25 minutos 4,68 25 minutos 4,67
30 minutos 4,68 30 minutos 4,67
40 minutos 468 35 minutos 4,67
50 minutos 4,68 40 minutos
60 minutos 4,68 50 minutos
70 minutos 4,68 60 minutos
80 minutos 4,67
10O minutos 4,67
120 minutos 4,67
150 minutos 4,68
180 minutos 4,68
240 minutos 4,ffi
300 minutos 4,67
360 minutos 4,67
420 minutos 4,67

4,66
540 minutos 4,67

NÍYel D'átua x Têmpo - PM{l
5,@
4,50

4,m
3,S0

3,m
2,50

2,m
1,50

1,m
0,50

0,m

Recupeiâção

E

J

t
2z

ÍÊIrpo (mlnuto')

Condiçõ€s Gllmáticas ê ObsetYaçõês: Tempo Seco



TABELA E - Teste de Formação AquíÍera: Poços de Observação
Pogo de Observação Dados do Teste

ldentificação: PM{8 Profundidade do Poco: 5,10 metros Horâ de lnício do Teste: 8:0Oh - 22109/14
Diâmetro Poco: 2" (50 mm) Profundidade Filtrante: 5,10 metros Hora de Final do Te ste:t8:ooh - 2210É.114

NÍvel Estático (metros): 4,52 Comprimento Filtrantê: 3,0 metros'
Nível Dinâmico (metros): -

Sombaamento Recupeação
IEIPO (minutoô) tlhrd D-Áeua (m.úo6) TEXPO (minut6) NÍY.l D'Águs (nrtÍo.)

0 minutos 4,52 0 minutos 4,5r
1 minutos 4,52 l minuto 4,5L
2 minutos 4,57 2 minutos 4,57
3 minutos 4,57 3 minutos 4,5t
4 minutos 4,50 4 minutos 4,5!
5 minutos 4,50 5 minutos 4,57
6 minutos 4,50 6 minutos 4,51
I minutos 4,50 8 minutos 4,51
10 minutos 4,51 10 minutos 4,51

12 minutos 4,52 12 minutos 4 51

15 minutos 4,52 15 minutos
20 minutos 4,52 20 minutos
25 minutos 4,52 25 minutos 4,51

4,5130 minutos 4,52 30 minutos
40 minutos 4,52 35 minutos 4,51

50 minutos 4,57 40 minutos
60 minutos 4,52 50 minutos
70 minutos 4,s7 60 minutos

80 minutos 4,50
10O minutos 4,52

120 minutos 4,51
150 minutos 4,51
180 minutos 4,50
24O minutos 4,51

4,s230O minutos
360 mínutos 4,50
420 minutos 4,51
480 minutos 4,52
5rt0 minutos 4,57

Í{íYel D'átua r Tempo

5,m
4,50

4,m
3,50

&MEãTIEIÍÍ(I

E

,
:!
E

z

3,m
2,50
2,ú
1,50

1,00

0,50

0,00

Tempo (minstos)

Condiçõ€§ Cllmátlcas e ObsoÍvaçõês: Tempo seco

4 51
4 51

Fonte: Planilhes dê campo AMBRATEC; C) sem informação; (*) estimado a partir dos padrões

construtivos dos poços.



420 minutos
480 minutos

Fonte: Planilhas de campo AMBRATEC; (-) sem informação; (') estimado a partir dos padrões

construtivos dos poços.

TABELA 9 - Têste de Formação AquÍfera: Poçc de Obeervação
Dados do TêstePoço de Obseruagão

Profundidade do Poco: 8.53 metros Hora de lnício do Teste: 8:0Oh - 22109/14ldentificaÇão: PM-12
Diâmetro Poco: 2" í50 mm) Profundidade Filtrante: 8,53 metros Hora de Final do Teste:18:00h - 22109/14
Nível Estático (metros): 4,61 Comprimento FiltÍante: 3,0 metros'
NÍvel Dinâmico (metros): -

EombeârEnto R.cuFr.ção
TEHFO (mlnut€) Nhrd o-Áeu. (rn.bo.)TEIFO (mhuto.) NH D'Águr (ír.ar€)

0 minutos 4,6L 0 minutos 4,61

4,611 minutos 4,6L 1 minuto
2 minutos 4,67 2 minutos 4,61

4,613 minutos 4,67 3 minutos
4,6t 4 minutos 4,674 minutos

5 minutos 4,6t 5 minutos 4,61
4,6L5 minutos 4,6t 6 minutos

I minutos 4,61I minutos 4,6t
l0 minutos 4,61 10 minutos 4,67

4,6112 minutos 4,6t 12 minutos
15 minutos 4,60 15 minutos 4,67

4,6720 minutos 460 20 minutos
4,67 25 minutos 4,6t25 minutos

30 minutos 4,61 30 minutos 4,61

35 minutos 4,61«) minutos 4,6L
50 minutos 4,@ 40 minutos
60 minutos 4,6L 50 minutos

4,6t 60 minutos70 minutos
80 minutos 4,6r
100 minutos 4,61
120 minutos 4,62
150 minutos 4,6L
180 minutos 4,6L
24O minutos 4,6L

4,60300 minutos
360 minutos 4,60

4,60
4,61

5/+0 minutos 4,61

Ítível D'água x Têmpo

5,m

450
4,m
3,50

3,m
2,fi
zú
1,SO

1,m
0,50

o,m

Bombeamento RecupêràÉo

É

J

i
-àz

-I

---+-

!!
8

Têmpo (minutos)
8

CondiÉês Cllmátlcas e Observagôes: Tempo seco



TABELA 10 - Teste de Formaçáo Aquífera: Poços de Observação
Poço de Obseivação Dados do Teste

ldentificacão: PM-13 Profundidade do Poço: 8,97 metros Hora de lnício do Teste: 8:0Oh - 22lG/14
Diâmetro Poco: 2" (50 mm) Profu ndidade Filtrante: 8,97 metros Hora de Final do Testê:18:ooh - 221íJ9.174

Nível Estático (metros): 5,90 Comprimento Filtrante: 3,0 metros+
Nível Dinâmico (metros): -

Bombeamento RecuperâÉo
TEIFO (mlnúo.) Ívll D'Águ8 (molror) TEIúPO (minúo3) NíYd D'Áeu! (m.eo€)

0 minutos0 minutos 4,90 4,92

l minutos 4,90 l minuto 4,92

2 minutos2 minutos 4,90 4,92
3 minutos 4,91 3 minutos 4,92
4 minutos 4,91 4 minutos 4,92

5 minutos 4,91 5 minutos 4,97
6 minutos 4,91 6 minutos 4,92
8 minutos 4,91 8 minutos 4,92

10 minutos 4,91 10 minutos 4,92

12 minutos 4,90 12 minutos 4,92

15 minutos 4,90 15 minutos
20 minutos 4,90 20 minutos
25 minutos 4,90 25 minutos 4,92
30 minutos 4,90 30 minutos 4.92
40 minutos 4,90 35 minutos 4,92
50 minutos 4,97 40 minutos
60 minutos 50 minutos4,9t
70 minutos 4,9r 60 minutos
80 minutos 4,92

100 minutos 4,92
120 minutos 4,92
150 minutos 4,97
180 minutos 4,92
240 minutos 4,92
30O minutos 4,92
360 minutos 4,92
420 minutos 4,9t
480 minutos 4,91
540 minutos 4,92

NÍvel D'água x Têmpo

6,00

5,00

Boíllbeamento Recu

É

,
lE!

.àz

4,m

3,m

7,ú

1,m

0,m

8 I I I 8

Tempo (minutos)

Condlçõe Cllmátlcas e Obsorvaçõ.a: Tempo seco

4 92
4 92

Fonte: Planilhãs de campo AMBRÂTEC; G) sem informação; (*Iestimado a partir dos pedrões

construtivos dos poços.
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Para determinação das características hidráulicas pelo método gráfico, foram plotados em
eixos cartesianos, sob escala seml'-/og, os dados de rebaixamento (s*) versus tempo (t)
obtidos para o poço de bombeamento (PA{1). Para os poços de observaÉo (PM-01,
PM-08, PM-12 e PM-13) não foi verificada interferência hidÉulica.

A FIGURA 1í representa o gráfico de rebaixamento (s*) em metros versus tempo (t) em
minutos, para o poço PA-01, tendo em vista a determinação da transmissividade (T) e do
coeficiente de armazenamento (S) através da simpliÍicação de Jacob.

A vazÁo média ponderada (Q) obtida no ensaio de bombeamento foi de í,62 m3/h. A
variaçáo do rebaixamento (Âs) foi calqrlada tomandG.se um cido logarítmico, através do
supracitiado método gráfico de simplificação de Jacob.

Rebaixamento (Sw) x Tempo (t) - PA-01

t,20

1,10

1,00

0,90

0,80

^ o,70
E

; o,*
6 o,5o

0,40

Sw2 = 1,06 m

Swl = 0,66 m

0,30

Í0,20

0,10

0,00

o oo ooo
Log 1O Tempo (minl

Reportando-se à FIGURA 1í, considerou-se para o poço PA{í, a coneção dos
descensos (tu = s-s'/2b; b=50m), tendo-se em conta o rebaixamento total (ND=7,07m)
signiÍicativo do NA, sob a condição de aquífero livre. Os rebaixamentos identificados no
ciclo logarítmico entre t1=10 minutos e t2=199 minutos, os valores respectivos de q,r
(0,68m) e s.2 (í,06m), resultaram na variação do rebaixamento (^s) igual a 0,38m. A
transmissividade hidráulica T" foi então calculada conforme a expressão: T=(2,3/4n).CU^s
= 0,1 83 .(1 ,62m3/hyo,38m = 0,78m2lh.

Por sua vez, apresenta-se a estimativa do coeficiente de armazenamento
considerando-se a distáncia rp=0,075m (ra1o Oo poço PA-01) s to =^ (0,02y60)h=0,0033h
Conforme a expressão: 5 = 12,25 . (0,78m'/h) . 0,0033hy(0,075m)' ='1,93.

FIGURA íí - Gráfico de Rebaixamento vercus Tempo de bombeamento

"S'
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O límite de validez (u < 0,03) da aproximação de^Jacob para a equaÉo geral de Theis é
atendido, ou seja, u = (0,075m)'. I ,03I [4.(0,78míh). th] = 2,32.10'.

Ral.üÍio dê EnElb3 HHrodintnlco! o HHioquímhoa - lntorcomxáo Hl#ullca antÍt ÁquíÍr.€
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O valor "T" e "S" obtido através do ensaio hidrodinâmico de rebaixamento, são
apresentados na TABELA í1 a seguir.

TABEI-A í't - Garacteristicas Hidráulicas e Hidrodinâmicas(')
PaÉmetro Unidade Ponto Valor Unidade Geológica

Formação Serra de

Transmissividede ^,. senta Helene

ffi;;tüôi- m2th PA41 0'78 (Grupo BambuÍ)-
margas, calcários,
folhelhos, siltitos

Formação Sena de

coeÍicientê de santa Helene

^ -:---::11--:,^, adimensional PA-o'l 1 ,03 (Grupo Bambuí) -Almazênamenro (§) àardas' calcários,
folhelhos, siltitos

Aquíferc

Fissural
Cárstico

Fissural
Cárstico

l RaÍo de lnf,uência - R:

O Raio de influência é a distância na qual o efeito do bombeamento de um poço é nulo,
ou seja, é a distância limítroÍe do cone de rebaixamento.

Na condição de Regime Permanente, devido à estabilizaÉo dos níveis d'água
subtenânea, o raio de influência não mais se expande e assume então, um valor
constante.

No Regime Transitório, o raio de influência é diretamente proporcional ao tempo de
bombeamento, bem como à transmissiüdade hidÉulica, e inveEamente proporcional ao
coefi ciente de armazenamento.

Reportando-se à equação de Jacob, sob Regime Transitório, tem-se

s = (2,303CU4rT). log(2,25TUlS); onde:

s : rebaixamento a uma distância "/'do poço bombeado [L]
Q : vazão de bombeamento [L31-1]
T : transmissiüdade [L2Tí1
t : tempo de bombeamento [f]
r : distância do poço bombeado a um ponto de rebaixamento "s" [L]
S : coeficiente de armazenamento [adimensional]

Considerando-se um intervalo de bombeamento a uma vazão constante, estia equaçáo
pode ser reescrita da seguinte forma:

A= (2,25 TVS)1/2 = 1,5(TUS)1/2, onde:

R : raio de influência
T : transmissiüdade
t : tempo de bombeamento
S : Coeficiente de armazenamento

@
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Desse modo, define.se um raio de influência calculado com base em dados empíricos e
reais obüdos a partir do ensaio de bombeamento realizado em campo. O raio de
influência ou raio crítico (R), diÍerentemente do raio referente a um ponto de observação
definido (r), exprime a distância entre o poço bombeado ao ponto de rebaixamento nulo.
Este corresponde, pois, à distância limite do cone de rebaixamento.

Os valores determinados para o raio de influência do poço são apresentados na TABELA
12 a seguir:

TABELA í2 - Raio de lnf,uência

Raio de lnfluência ou Raio Crítico
(08 horas de bombeamentoj K m 3,69

A partir dos dados hidrogeologicos, verifica-se que o raio de influência projetado para o
poço de bombeamento PA{1 se limita a 3,69 m (três metros e sessentia e nove
centímetros), que é compatível com os dados de observações de campo.

Durante o intervalo observado de 540 minutos, verifica-se que todos os poços de
observação apresentaram ausência de variação significativa do nível da água
subtenánea, permanecendo nesta condição ao longo de todo o período de bombeamento.

Através da observação do nível das águas nos poços de monitoramênto (PM's) durante o
ensaio de bombeamento, veriÍica-se que o poço de bombeamento PA-Oí não promove
interferência sobre as cargas hidráulicas na área dos poços de observação PM-01, PM-
08, PM-í2 e PM-13. Sendo assim, a área contemplada pelos poços de observação e
adjacências en@ntra-se fora do raio de influência do poço de bombeamento PA{1,
diante de sua operaÉo inintemrpta de 9 (nove) horas, que equivale a um período de
operação de aproximadamente 2 (duas) vezes o regime máximo da sua eplotaÉo
normal.

Ressalta-se que, de acordo com o regime de operação do poço, a probabilidade de
geração de um raio de influência superior a 3,69m (três metros e sessenta e nove
centímetÍos) correspondente ao raio de cálculo, é bastante improvável. Com base no
regime de operação observado, o poço permanece em atividade de bombeamento por um
período máximo de 2 (duas) horas inintemtptas, permanecendo inoperante por mais 12
(doze) horas ao longo de 1 (um) dia, ou mais.

A FIGURA 12 apresenta a projeção do raio crÍtico ou raio de influência projetado para o
poço tubular PA-01.

D Coeficiente de prmabilidade (K)

O coeÍiciente de permeabilidade (K) do poço é a representação numérica da sua
capacidade de es@amento de água. A partir dos dados do ensaio de recuperação de um
poço o valor da condutiüdade pode determinado por meio do método analítico BOIJWER
& RICE (í976 apud FETTER, 1994).

@
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Bouwer & Rice (1976) desenvolveram uma relação empirica descrevendo a resposta do
nível da água em um aquífero confinado ou não confinado após uma injeçáo ou extração
instantânea de água do interior do poço, onde:

rn(He)-t"(h)=Affij
em que,

Kz

Kr
. h : deslocamento no tempo t
. Ho: deslocamento inicial
. K, K : conduüvidade hidÉulica radial
. 1ç : condutividade hidÉulica vertical
. L : comprimento da seção filtrante mergulhada
. rc : raio nominal do tubo de revestimento
. rcê : raio efetivo do revestimento (= r" quando a seÉo filtrante é plenamente

submersa)
. re : raio extemo
. rw : raio do poço
. rwe : raio equivalente do poço
. t : tempo

Twe = Íw

Em prática, a condutividade hidráulica conesponde à razâo entre a transmissividade (T)
do poço e a espessura do aquífero (b) ou, aproximadamente, o comprimento efetivo da
seção filtrante do poço (L).

Logo, tem-se que

K=T/b

Com base no valor da transmissividade obtido no ensaio de bombeamento (0,78 m"/h) e
considerando-se a espessura do sistema aquífero de 40 a 50 (quarenta a cinquenta)
metros, obtém-se uma condutividade hidráulica ou coeÍiciente de permeabilidade (K) da
ordem de 1,56 x 10-2m/ha 1,95 x 1O-2 Írúh, conespondente a 4,33 x 10{ cm/s a 5,42 x 10{ 

-cm/s, que equivale a uma condutividade hidráulica média de 4,88 x 10{ cm/s;
representativa de um aquíÍero Êzoâvel a pobre.

@
43 AMBRÁTEC 1(b2-í31(yt4

De:dnúo de 20í4



AMBRATEC

PROJETO:
RELATóRto oE ENSAtos HroRootNAMtcos

E HroRooulMtcos - TNTERCoNExÁo
BrDRÁuLrcA ENÍRE AoulFERos

COMERCIAI- CLAROS IIONÍES LTOÂ
PROJEÍO AARATECT 1062.13í0/14

MONTÊS CLAROS . MG
DEZEMERO/2014

LEGENDA,

s

1'.$

/ c-,
/ d,'

,'iI
I
o

a
o

(É.

ôÊ.,"

ô'J

d i,it
I.,JE

ã
g

§
E @

CD

llr]

L;:!

t

càÁôlcr! d. <o.re.(Jo

Íônquê sbtítnco C/.no

T..qu. ruü.íànco h,compán,Rorúrô

Uôrlê do €mpr.endrnrôto
9oNTo oE RCÊ€RÊNct^. urü
(t 620 5:1. o, N 6 t51 012 ,n)
zoE 2lx. DrarD s^D-69

S.nlido do n!to lbr.íóno
Sentóo do ílqro $Éí,( dl

Poço ó. 66[orámcdo .n($r.
Po@ dá nEl Drim^l,o O.rúudo
Pôço d. n@ild.tunro Nàó En.,ntdo
R&d.iôfiJ.ítrrR úCrí@

*râii)

*

§
a:9

o'ô

"4,

*
.dd

o

â ú
o

IB

F.i "

+

o

í:'

. -l-r

,, ü
,aà '.,:';-" 

'.1-\

as

Escal6 GráÍc5

0

;..i

FIGURA 12:

PROJEÇÁO DO RA|O CRITTCO

mm

ÀPROVADO POR: REV|SÍO POR:

RAFAELMARIANO RAFAELMARIANO

\
DESENTIADOPOR: ESCALÂ

CúUDIOHENRIOUÊ GRÁFICA
Projeçáo UniveÍsel Transv€Ísa do Mercator - UTM

Fuso 23 K - Datum horizonlal: SAD-69

)
) ) ) ) ))) ) )))) )) )) ) ) ))))) ) ))) )) )) ))) )) ) ) ))) ) ) ) )) ) ) )

i'
l i:

j,..!,

t.'.

-: "..; .-'

i..r.

...,'1',';:' ,

o



Rêlãlórlo d! Ênssb! HHÍodinànlcos. HldrcSríml@ - lnt rconoxáo Hl#ullc. ent! AqutíoÍo!
Cor,l.rclal ChÍo6 ontÉ Ltda - Pêdldo dc So lço 450ãrí25í4

\
eoíro ê E§ryrÉo

FTGURA í3 - Dimensionamento da Zona de Captura
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) Zona de Captura

A zona de captura obtida para o poço de captação de águas subtenâneas representia o
raio no qual as linhas de fluxo das águas subtenâneas se convergirão para o centro do
ponto de captação. Além deste limite, não haverá captura através da atuaÉo do poço. A
zona de captura está diretamente relacionada à vazào de bombeamento (Q), à velocidade
de percolaçáo de Darcy (Vo) e à espessurr (b) do aquífero, considerada da ordem de
50m (cinquenta metÍos). Segundo Javandel e Tsang (1986), num plano c€rtesiano, a
expressão que representa as condi@es de captura pode ser escrita da seguinte formâ:

y = + (Q/2bVo) - (Q/2ÍÍbvD).tan-r1y/x) ; onde:

Q : Vazão §olume/Tempo)
b : Espessura do AquíÍero -Zona Saturada
Vo : Velocidade de Darcy
y : ordenada no eixo cartesiano Y
x : ordenada no eixo cartesiano X

O ponto de estagnação ()b) definido pela interseÉo da curva com o eixo X (y=0) é dado

Por: 
)G = {/2nbvo

O Y máximo (Y.",), que conesponde à largura máxima da zona de captura a partir do

eixo central é dado por:

Yn'", = 1 (CU2bVe)

O Y do poço (Yp.ç.) é a largura da zona de captura na direção do eixo Y que intercepta o
ponto do poço no plano de coordenadas. O Y do poço é dado por:

Ypoeo = + CY4bVD

A FIGURA 13 a seguir apresentia as projeções apresentiadas acima em um plano

cartesiano. 
i

rY

Í

Y
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Considerando a condutividade hidráulica representiativa do aquífero fissural úrstico da
ordem de 4,88 x 1 0a cm/s e o gradiente hidÉulim local igual a 4,71 o/o, ou seja, 0,M71 e
aplicando-se a Lei de Darcy através da equaÉo a seguir, tem-se:

Vs = (K. dh/dx), onde

Vo : velocidade de Darcy para o fluxo das águas subtenâneas (cm/s),
K : coeficiente de permeabilidade (cm/s),
dh/dx : gradiente hidráulico (adimensional),

Obtém-se uma velocidade (Vo) de 2,30ócnr/s
metros/ano.

8,27104nrth, equivalente a 7,25

Conhecendo-se a velocidade de percolaÉo e considerando a espessurar (b) do aquífero
Íissural da ordem de 50m (cinquenta meúos) e a vazáo de bombeamento média de
1,62m3/h obtida no poço PA{í, é possível estimar as dimensões da zona de captura do
poço de bombeamento.

A TABELA í3 apresenta as dimensões da Zona de Captura, sob Regime Permanente,
calqJladas para os poços de bombeamento utilizando as equações apresentadas
anteriormente e os dados obtidos.

TABELA í3 - Dimensôes da Zona de Captura
Ordenada Dlmensão (metros)

)b 3,91
Ypoço 6, í 5
Yuar, '12,30
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7. noNrroRAlrENTo HlDRoeuimlco

7.1. Metodologia de Amostragem das Águas Subterrâneas

Para a avaliação da interconexão hidráulica dos aquíferos na ârea em estudo foram
coletadas amostras da água subtenânea nos poços de observação e poço de
bombeamento. A partir dos resultados toma-se possível a determinaçáo das
características hidroquímicas da água subterÉnea e a avaliação quanto a possíveis
variaçôes composicionais da mesma nos diversos pontos analisados.

Para isto, foi realizada uma campanha de amostragem antes do ensaio de bombeamento
e uma campanha de amostragem depois do ensaio de bombeamento, sendo coletadas 02
(duas) amostras para as análises dos parâmêtros de interesse nos pontos amostrais
previamente selecionados.

No âmbito das atividades do ensaio hidrodinâmico realizado procedeu-se a amostragem
hidroquímica dos poços preúamente selecionados, antes e ao final do período bombeado,
sendo coletadas a água subtenânea captada no aquífero Íissural pelo poço tubular
profundo PA-01 e nos poços de monitoramento rasos (PM-01, PM-08, PM-12 e PM-13)
com emprego da metodologia low flow, (regime de baixa vazão), efetuando-se as
medi@es in loco dos parâmetros físico{uímicos (pH, CE, Eh, OD, Turbidez e
Temperatura).

As amostras foram acondicionadas e encaminhadas para análises laboratoriais, dos íons
fundamentiais - cátions: Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio; além dos menores (Fe2',
Mn2*; e ânions: Bicarbonatos, Carbonatos (pH maior que 8,3), Sutfatos, Cloretos; além
dos menores (Nibato e Nitrito); metais totais - Al, Pb e os compostos orgânicos BTEX e
PAH (LNAPL); além disso, foram também coletadas amostras para a análise do conteúdo
dos isótopos estáveis, como traçadores naturais - Deuterio 12H; e Oxigênio18 (18O), pelo
padrâo SMOW - Standard Mean Ocean Waúer (DANSGAARD, W., ígÊt - SÍaô/es
lsoÍopes in prccipitation. Tellus, S.1., v.16, n.4, p.436); tendo sido empregados na coleta,
Írascos de 10 mL a 3&50mL de poliuretano incolor c/ boa vedação.

É pertinente registrar que a metodologia de amostragem das amostras de água dos poços .- ^para as análises hidroquímicas, teve como referência a norma da ABNT/NBR
15.U712010 - Amostragem de água subtenânea em poços de monitoramento - Métodos 1
de purga.

O equipamento utilizado para amostragem consistiu de uma bomba portátil de baixa
vazão, com bexiga descartável, operada através da unidade lógica de controle digital
programável fabricada pela empresa Hidrossupimentos.

Na campanha de amostragem procedeu-se a filtragem das alíquotas, com emprego de
filro microporos de 0,45pm, para a análise dos íons fundamentais (K*, Na*, Ca'*, Mg'*,
Cl-, HCOg', SO+'-) @m intuito de caracterizaÉo das águas e emprego dos índices
hidroquímicos deÍivados, para interpretaÉo da evoluçÉo química das águas de circulação
nos diferentes sistemas aquíferos ênfocados (poroso e fissural).

As leituras de pH foram realizadas utilizando-se um phmetro portátil, modelo PHep da
marca Hanna lnstruments, dotado de termômetro e calibrado com solução tampão pH 7,0
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e pH 4,0 fabricadas por synth, lote 141975 e 140506, respêctivamente. Para a mediçao
da temperatura foi utilizado o termômetro digital do pHmetro.

As leituras de resistiüdade foram realizadas utilizando um resistivÍmetro/conduWímetro
de bolso, modelo cD840, da marca lnsÚutherm, calibrado mm solução de resistividade
padrão igual a 1 ,413 mS/m a 25oC.

O aparelho de medição da condutiüdade eléúica foi verificado uülizando solu@o com
padrão de condutividade í,413mS/crn a 25oC, elaborada por lmbralab Química
Farmacêuüca Ltda.

As leituras de OD foram realizadas utilizando o aparelho Medidor Portátil de Oxigênio
Dissolvido (Oxímetro), modelo DO-5519, da marca Luthron, calibrado conforme manual
de fábrica, tendo como referência a concentração média de oxigênio de 20,8 mg presente
na aúnosfera. Também foi utilizada como paÉmetro a coneção de alütude do aparelho
igual a 800 metros em relaçâo ao nível do mar.

As mediçôes do potencial redox ou de oxinedução (Eh), foram realizadas por meio do
medidor portátil de Eh modelo Hl 98í21, fabricado pela Hanna lnstruments, com leitura de
até 1000 mV positivos ou negaüws e precisão de mais ou menos 2 mV.

Por sua vez, o monitoramento da turbidez foi realizado com emprego de um Turbidímetro
Digital TU-2016 Luthron que realiza medições na escala de 0 à 1,000NTU Unidades
Nefelométricas de Turbidez ('Nefelometic Turbidity U nit\.

O levantiamento fotogÉfico das aüvidades de amostragem de baixa vazão encontra-se
ilustrado no ANEXO l!.

A TABELA 14 apresenta os dados da amostragem dos poços que contemplam a
localizaÉo, identificação, a profundidade das amostras coletadas, os parâmetros de
análise laboratorial, os parâmetros monitorados em baixa vazão e a data da amostragem.

7.2. Resultados das Análiees das Águas Subtenâneas

As amostras de água subtenânea coletadas no dia 22 de setembro de 2014 nos poços de
monitoramento PM{1, PM-08, PM-í2, PM-13 e Poço Tubular profundo PA-01 localizado
na área do sÍe, foram analisadas para a detecção dos compostos orgânicos BTEX
(Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons -
Hidrocarbonetos Aromátic,os Policíclicos) e Metais Totais (Al, Pb), íons fundamentais
(Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Fe2', Mn2', Bicarbonatos, Carbonatos, Sulfatos,
Cloretos, Nitrato e Nitrito); e isótopos estáveis (Deutério 2H e Oigênio-18 18O),

empregados coÍno traçadores naturais. Além desses parâmetros, Íoram monitorados in
/oco os parâmetros físicoquímicos pH, CE, Eh, OD, Turbidez e Temperatura.

Os resultados analíticos obtidos para as amostras de água subterrânea estão
apresentados na TABELA í5A e í58 e os laudos laboratoriais encontram-se no AI{EXO
V. A planta coÍn a disbibuição das concentra@es dos compostos analisados encontra-se
representada nas FIGURAS 14À eí.4B,
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TABELA í4 - Planllha de Amo8tragem de Água Subterrânea

Ponto de
Amostrugem

PM-01

PM-08

PM-12

PM-í 3

PA.Ol

lO da Amoltra

AACM-PMOí- A

AACM.PMOl -D

AACM.PMOS-A

AACM-PMO8.D

AACM-PM12-A

AACM.PM12-D

AACM-PM13.A

AACM-PMO13.D

AACM-PAO1-A

AACM.PAOl -D

AACM-B-A

ProÍundldade
da Coleta /

Nlvel da Água

Parâmetro! do Anállso /
Laboratórlo

- Íong íundamentals -
cátions: Cálcio, Magnéslo,
Sódio, Potássio; e ânions:
Blcarbonatos, Carbonatos,
SulÍatos, Clorotos; Nilrato e

Nitrito / CRONOLAB;

- metal! dllrolvldos -
Fez., Mnz'/ LlMNos-

SANEAR

- metals totals - Al, Pb /
CRONOLAB;

- compo3to! orgânlcoB
BTEX s PAH (LNAPL) /

CRONOLAB:

Parâmetro! Balxa Vazão

CE
(US/cm)

930

979

853

981

10í5

í0í8

936

893

662

6ô5

OD
(mg/L)

0,5

0,6

7,2

7,8

1,1

2,8

3.7

3,6

10,5

11,3

Turbid€z
(NTU)

15,58

22,59

491

572

5,51

31,8

13,66

u,37

80

52

Eh (mV)

255

163

192

í49

292

259

292

266

270

19í

Data

D/M/A

22109/2014

22lO9nO14

22109t2014

2i,0912014

2210912014

22t09t2014

2A091?.014

22109t2014

22t09t2014

22tO9120'.t4

22tO9nU4

2210912014

metrcs (m)

4,68

4,67

4,52

4,51

4,6í

4,61

4,90

4,92

6,17

7 ,O7

Agua
Destilada

pH

7,8

8,9

7,2

8,4

7,9

8,6

7,6

8,7

7,9

7.35

r (c)

27 ,6

26,6

27 ,4

26,6

27,2

26,1

26,6

26,2

26,1

25,0

Local do
campo

- lsótopos ostávelr -
DeutéÍio ('H) e Oxigênic.18

('"O) / Laboratório
GEOCHRONOS da UnB -

Universidade Brasília -
:XfltJ AAcM-B-D oâ?;1," 

rnstituto do Gêociências

Fonte: Planilhas d6 Campo AMBRATEC; tlA - NÍv6l D'água: (') - Náo amostrado / Poço náo locâlizadoi (-) náo aplicávôl
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TABELA í 5A- Resultados Analítlco! das Amostras de Água

pARÂilETRos Jil.ifi" p {,í p {o 
Pontoc anottrâdor p[-í3 pa{rí

Anl€B Oopois Anloa D€pols Ant€s O.pois A 6s Dopok Antos Oepols

BTEX

Bonzsno rc/L 887,55 958,41 <1,00 <'1,00 221,92 1,30 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

Totuono wlL 71,74 89,84 <1,00 <1,00 6,49 1,65 <1,00 <'1,00 <1.00 <1,00

Etilbenzeno pg/L 47,77 688,25 <1,00 <1,00 1,23 2,43 <1,00 <1,00 <1,00 <1.00

Xilonos (m,p,o) pg/L 518,82 6í8,11 <1,00 <1,00 59,23 21,92 <1,00 <1,00 <1,00 <1.00

PA}I

Nâfteleno pdl 119,86 162,99 <0,02 <O,O2 '17,60 16,82 <O,O2 <0.02 <0,02 <0,02

Acsnâfllleno WIL 0,03 0,03 <0,02 <O,O2 0,04 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,O2

Acanallêno Fg/L 0,Í3 0,17 <0,02 <0,02 O,12 0,10 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluor6no Fg/L 0,18 O,21 <0,02 <0,02 0,03 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fonentrono pg/L O,32 O,32 <0,O2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antrac€no WIL <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluorenl6no pg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Pir6no pglL <0,02 <0,02 <0,02 <O,O2 <0,02 <0,02 <0.02 <O,O2 <0,02 <0,02

Benzo(e)antraceno pdl <0,02 <0,02 <O,O2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <O,O2

Cris€no pg/L <0,02 <O,O2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <O,O2 <0,02 <0,02

Bênzo(b)Íluorantsno @L <0,02 <0,02 <0,02 <O,O2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranteno Fg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <O,O2 <O,O2 <O,O2 <0,02

B6nzo(a)piíBno Eg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

lndâm(1,2,3.cd)piÍBno t.lg/L <0,02 <0,02 <0,02 <O,O2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <O,02 <0,02

Oibônzo(ah)antraceno FdL <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <O,O2 <0,02

Bonzo(ghl)pirilono Ég/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fontar Lâudos Laboratodâls (ANEXO lll), LQ - Umlto de Ouanlif cáÉo; Irg/L - micÍograma por litÍo; < - monor que o lim[6 do dêlocção do laboretódo

Bronco do
Cempo

l cnl Frr L

<'1,00

<1.00

<1,00

<Í,00

<1,00

<1,00

<í,00
<1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

LQ

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<o,o2

<0,02

<o,o2

<0,02

<0,02

<0,02

<o,o2

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,02
0,02

o,o2

o,o2

0,02
0,02

0,02

o,o2

o,o2
0,02

0,02

0,02

0,02

0,02
0,02
0,o2
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TABELA í58 - Resultados Analítlcos das Amostres de Água (Contlnuação)

PARÂMETROS Unldrdo do
tlcdlda Pit.{,1

Ant€s Dspois

P .0t
Antes Dopois

Pontor Amoltrâdo!
PX-í2 P .í3

Antos Dopois Ant6 Dopois

PA{í
Ant€6 O6pois

4,9140
0,0379

283,17

14,42

44,97

27,11
o,26
0,20

430,0
<1,0

16,0
72,48
<4,0

<0,01

-6,12

-38,36

7,2

27,4

853
7,2

491
192

LO

0,0500

0,0100

mg/L
rngÀ

Íng/L

mgÀ
mS/L

rng/L

rngÀ
mg/L

mg/L

Íng/L

mgÀ
mS/L

ÍngÀ
rngÀ

;
pS/cm

rEÂ
NTU

4,2807

0,0674

't27.82
't0,83

13,58

1,25

2,32
0,20

530,0
<'1,0

<1,0

2,50
<4,0

0,02

6,06
-39,29

7,8

27,6
930

0,5
15,58

255

0,2618

0,0394

140,58

9,81

14,'t9
0,48
2,23
0,10

540,0
<1,0

<1,0

32,49
<4,0

<0,0í

-5,79
-37,28

8,9
26,6
979

0,6

22,59
163

o,3824
0,0414

142,35

11,36

38,32
20,95
o,24
0,90

450,0
<1,0

19,3

58,73
<4,0

<0,01

-5,81
.37,21

8,4

26,6
981

7,8
572
149

0,5116
<0,01

148,56

10,05

14,51

1,37

4,54
0,'t0

580,0
< 1,0
< 1,0

26,99
<,1,0

<0,01

-5,47
.35,34

7,9
27,2
1015

1,1

5,5't

292

14,1239
0,0748

325,67
20,66

18,20

8,60
4,41

0,10
600,0
<1,0
<'1,0

29,99
<4,0

<0,01

-5,27

-y,70

8,6

26,1

1018

2,8
3í,8
259

'10,1055

o,o725

14?,27

14,73

r8,49
8.26
2,59
0,10

430,0
< 1,0

72,80

24,99
<4,0

<0,02

{,07
-37,85

7,6
26,6
936
3,7

't3,66

292

6,939'l
0,0574

145,40

13,58

20,23

8,97
2,33
0,',0

440,0
<1,0

70,40

25,74
<4.0

<0,01

-5,84
-37,25

8,7
26,2

893

3,6
34,37

266

0,1467

0,0504

86,00

10,57

19,07

2,61

0,1't

0,20
340,0
<1,0

20,50

33,74
<4,0

<0,05

-6,14
-37,81

7,9

26,1

662
10,5

80

270

0,076
0,0218

85,97

10,58
't9,40

3,16
0,11

0,10
360,0
< 1,0

17,80

31,99
<4,0

<o,02

-5,81
-37,26

7,35
25,0

66s
11,3

52
191

Brânco dc
Csmpo

lnclal Fhal
llctâls Totlls

Alumlnio
Chumbo

lonr
Fundâmontals

Cálcio (Ca)

Magnásio (Mg)

Sódio (Na)

Potá$io (K)

Manganê8 (Mn)

Ferro ll (Fo'z.)

Bicarbonatca
Carbonatos

Sulfalos
Cloretos
NitÉto
Nihlto

l.ótopos E távrls
Oxigênlo 18

Doutério
PtÍâmctrcs ,n

stlu
pH

T6mperaturâ
CE

OD
Turbidoz

Eh

<0,0500

<0,0'100

<0,0500

<0.0100

<0,05@
<0,0500

<0,0500

<0,0500

<10

<0,05

<1,0

<'1,0

<1,00
<1,0

<4,00

<0,010

<0,05m
<0,0500

<0,0500

<0,0500

<10

<0,05

<1,0

<1,0

< 1,00
<1,0

<4,00

<0,010

0.0500

0,0500

0,0500

0,05m
10

0,05

1,0

1,0

1,00

1,0

4.00
0,010

NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

0,01

0,01

NA 0,01

NA 0,1

NA 1,0

NA 0,1

NA 1,0

NA 1,0

- Náo Aplicáwl
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Tendo em vista a ilustração e visualização dos resultados laboratoriais e medições de
parâmetros físico{uímicos in loa, toram elaborados gÉÍicos e diagramas analíücos para

os parâmetros monitorados, de modo a permitir uma comparação entre os dados obtidos
de amostras coletadas antes e após os ensaios de bombeamento, nas duas campanhas
executadas.

Conforme anteriormente comentado, antes e após os ensaios de bombeamento, foram
realizadas medições "in loco" dos parâmetros físico-químicos temperatura, condutividade
elétrica, oxigênio dissolüdo, turbidez, potencial hidrogeniônico-pH e potencial redox-Eh.

A temperatura nas águas subtenâneas apÍesentou-se com pequena variação, com
\ialores entre 25,00C (PA-Oí ) e 27,6oC (PM-o1). Verificam-se variações inferiores a 3C
entre as amostras coletadas; todas as águas dos poços PM-01, PM-08, PM-í2, PM-13 e
PA-01, apresentaram redução da temperatura após o ensaio de bombeamento,
possivelmente associada ao fluxo de frações de água dos horizontes mais subsuperficiais
do freático causada pelo fluxo induzido do cone de depleção resultante do bombeamento.

Para o poço tubular profundo P441, bombeado, verifica-se decréscimo da temperafura,
conforme o esperado, haja ústa o fluxo induldo por bombeamento, no domínio do
aquífero fissural, em seus horizontes mais proÍundos, causado pelo cone de depleção. O
gráfico de vaÍiaÉo das temperaturas é apresentado a seguir, na FIGURA't5.

T emperaura ('C)
28

27,5

27

26,5

26

25.5

25

24,5

21

2i,s

,'*ri

0l/Antes 01/D€pois 08/Ântes B/Depois 12lAntês 12lD€pois
PM. PÂ- PÂ.

13/Er€poie ol/Antes,ol/Depois13/Antes

iTempêíatura'c 26,6 27,2 26,1 26,6 26,2 26,t 25,0

- AntEi: amostrâg€ÍÍúarÉlise hidDqulmica êíêtuedâ anbs do ensaio do bombeamenb;
- Dopob: aínostegerdanálisê hidroquímica ebtuada aÉs o onsaio ds boÍnbôamento.

FIGURA í5 - Variaç§o da temperatura nas águas subterrâneas.
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D Condutividacle Elética - CE

As medições efetuadas ,n /oco, mostram resultados análogos, tendo-se observada uma
tendência de estabilidade da CE, apos o ensaio de bombeamento, tanto no domínio do
aquífero freático de circulação rasa, quanto do aquífero fissural profundo.

O maior valor de CE (1018pS/cm) Íoi medido nas águas do poço PM-12lDepois, enquanto
que o menor valor (662pS/cm) Íoi observado na amosba do poço PA-O1/Antes, cuja água,
provém do aquífero profundo. Os valores de CE apresentaram-se estáveis na água do
poço tubular PA-01, conforme o esperado para o sistema fissural de circulação profunda e
mais regional.

A FIGURA í6 ilustra esses resultados obtidos.
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FIGURA 16 - Variação da condutividade elétrica nas águas subtêrrânêas.

) Turbidez

A turbidez de um fluido conelaciona-se à capacidade de transposiçâo de um feixe de luz ^
através do meio de sua incidência, que no caso coÍresponde à amostra de água. A ^
característica da turbidez é determinada pela presença de partículas sólidas em --- r
suspensão no meio aquoso, como sedimentos finos (silte, argila), coloides e matéria 1
orgánica, dentre outros. Em geral, águas subtenâneas náo apresentam índices elevados
de turbidez. Em casos específicos, águas ricas em íons de Fe, podem apresentar
elevaçâo nos valores de turbidez quando em contato com o oxigênio do atrnosférico. 1

Os valores de tuóidez apresentaram variações entre os pontos amostrados, sugerindo
condi@es diferenciadas das características construtivas dos poços e seus respectivos
horizontes aquíferos. Valores discrepantes superiores ao esperado são associados à
presença de sólidos em suspensão devido às atividades do ensaio de bombeamento do
poço e tuôulências geradas durante a etapa de amostragem.

Dentre as amostras monitoradas, o maior valor de turbidez Íoi verificado no ponto PM48
após o ensaio de bombeamento (572 NTU). O menor valor foi observado nas amostras
coletadas nos pontos PM-01 , PM-12 e PM-1 3, antes dos ensaio, sendo o mínimo
verificado no PM-12 antes do ensaio (5,51NTU). O valor médio de turbidez foi igual a
33,í NTU. A FIGURA í7 apresenta os resultados do monitoÍamento de turbidez
monitorados nas águas subtenâneas.

55 AIJBRATEC 1062-l31U1ií

OÊzerntro d6 2014



R.lttóío ú Entrl6 Hldntttlc€ . Hldro(lrÍmlcoo - lnbrcomxáo Hldráullc. .nb! AquÍEral

Coltt.rchl CLrE ontt LLh - Pldldo d. S..vlço it5020í251i4 9ot"*t="
t
I

l

I

I

i

I

l

I

I

fFz
o!t
4t)F

7ú

5m

5q)

«x)

3m

2m

1m

0

Turbidez

o8/Depois lrAntes01/Antes

.Turbldez NTI.J 15,58

O8/Antes

PM- 
.

12lDêpois 13/Antes 13/Depois ol/Antes 
- 
orDejois

34,31 80491 572 s,51

FIGURA í7 - Variação da turbidez nas águas subteÍtánêas.

> Oxigàtto Digçolvido - OD

Foi medida a concenfação máxima de 11,3 mg/L na água do poço PA-0í depois dos
ensaios e mínima de 0,5 mg/L no poço PM-01 e í,1 no poço PM-12 antes dos ensaios. A
concentração máJia de OD antes do teste hidrodinâmico foi de 4,58 mg/L e após o teste
atingiu uma mália de 5,24 mglL. A amostra do poço PM-oí permane@u com
concentração reduzidas mas estáveis de oxigênio dissolüdo. A amostra do poço PM-12
demonstrou notável variaçâo de OD após o bombeamento, sendo atingido um valor de
2,8 mg/L após os testes ante um teor de 1,1 mg/L anterior aos testes. Este
compoÍtamento pode indicar possível renovaÉo das águas no ponto observado
promovida pelo lluxo induzido a partir da explotação da água no poço PA-01 . Neste caso,
as águas impactadas pela contaminação de hidrocaóonetos (a exemplo das
concentrações de BTEX) são renovadas por águas mais oxigenadas e oom menor
concentração destes compostos. Os poços PA-0í e PM-08 apresentaram concentrações
estáveis de OD, antes e após bornbeamento, conforme o esperado. A FIGURA 18 ilustra
os resultados do monitoramento de OD nas águas subtenâneas.
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D Potencial Hidrogeniônico - pH

verifica-se predominância de valores básicos nas águas subteÍrâneas da área avaliada. o
pH variou entre 7,2 e 8,9 nos poços de monitoramento rasos pM-Oí, pM-08, pM-12 e pM-
13 assim como no poço tubular profundo PA-0í, com mália de 7,68 antes dos testes e
8,39 apos os testes, conforme mostrado na FIGURA í9.
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FIGURA 19 - Variação do pH nas águas subterráneas

D Potencial Redox (Eh)

Os valores de Eh apresentaram valores similares em todas as amostÍas coletadas tanto
antes, quanto após os ensaios, seja nas amostras dos poços rasos ou na amostra do
poço profundo. Os valores de Eh variaram entre +149 mV e +292 mV. Conforme
mostrado na FIGURA 20, verifica-se uma ligeira tendêncía de redução dos valores de Eh
após o bombeamento. Os baixos valores de Eh são compatíveis às baixas concentrações
de oxigênio dissolüdo veriÍicadas nas águas subtenâneas monitoradas, em especial nas
amostras do aquífero raso, onde são verificadas concentrações mais elevadas de
hidrocarbonetos de petroleo (PM-01 e PM-12\.
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FIGURÂ 20 - Variação do Eh para águas subterrâneas.
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7.2.2. Hidrocarbonetos de Petóleo

Reportando-se à FIGURA 5, referente à potenciometria da área do comercial claros
Montes, com ilustração da pluma de Benzeno (capÍtulo 3), verifica-se que o poço tubular

de abastecimento PÁ-Oí, encontra-se posicionado a fluxo jusante do aqu ífero freático, a

nordeste e fora do caminho preferencial de migração das águas com oconência das
concentrações de hidrocaóonetos de petróleo.

Dentre os quatro poços de monitorarnento empregados no ensaio de bombeamento'
realizado, os poços PM-01 e PM-'|2, posicionados a SW do PA4í e distanciados em 33,6
m (trinta e três metros e sessenta centímebos) e 54,3 m (cinquenta e quaro metros e
trinta centÍmetros) repectivamente, apresentam um histórico de águas contaminadas por
hidrocarbonetos - fase dissolvida, oriundas de contaminaçôes pretéritas no solo local,
em deconência de vazamentos no sistema de combustíveis do posto.

Os resultados das análises das amosbas de água subtenânea paÍa os parâmetros BTEX
indicaram a ausência de concentra@s destes @mpostos nas aÍnostras de água
subtenânea coletadas no poço tubular PA-01 e poços PM-08 e PM-13. Já nas arnostras
dos poços PM41 e PM-12 loram constatadas concentraÉes dos compostos BTEX em
ambas as amostras coletadas antes e após o ensaio de bombeamento.

Desse modo, nas águas dos dois demais poços de observação e controle hidroquímico
(PM-08, a 4,8m SW do PA-01 e PM-13, distante de 51 ,8m a SW do PA{1), posicionados
fora da área de oconência da pluma de contaminaÉo mapeada em esfudos anteriores
realizados no srÍe, não Íoram detectados compostos orgânicos contaminantes associados
a hidrocarbonetos, seja antes do ensaio de bombeamento, seja após o ensaio de
bombeamento de 9,0 (nove) horas de duração, conforme mostrado na TABELA í54 e
nos laudos de análises químicas (ANEXO V).

As FIGURAS 21,22,23 e 21, a seguir, ilustram a variaçâo das concentra@es dos
compostos BTEX, medidos antes e após a rcahzaÉo do ensaio de hidrodinâmico.
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FIGURA 2í - Concentração de Benzeno nas águas subterrâneas.
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FIGURA 23 - Concentração de Etilbenzeno nas águas subterrâneas.
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Para o parâmetro PAH, somente a amostra coletada no poço PM{1 após os ensaios
indicou concentração signficaüva do composto Naftaleno. A amostra coletada no poço

PM-12 apresentou concentra@es inferiores aos limites de prevenção estabelecidos em
legislaÉo. Nas demais amostras não foram detectadas concentrações dos compostos
PAH.

A FIGURA 25 apresenta a variação das concentraçôes do composto Naftaleno, qria
maioria das amostras apresentou concentrações inÍeriores ao seu LQ-limite de
quantificaÉo.
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FIGUR.A 25 - Concentraçáo de Naftaleno nas águas subterrâneas

7.2.3. Iúetais Tohis

Para o metal Alumínio (Al), os resultados analíticos indicaram concentra@es próximas
dos limites de detecção nas amostras coletadas no poço PA-01 antes e após o ensaio de
bombeamento. Para os poços rasos, foram verificadas concentraçôes de Al superiores
aos limÍtes estabelecidos pela legislaÉo ambiental nas amostÍas dos poços PM-01 , PM-
08 e PM-13 antes do ensaio de bombeamento e dos poços PM-12 e PM-13, após os
ensaios.

Para o metal Chumbo (Pb) todas as amostras de água subtenânea coletadas, com
exceção da amostra coletada no PM-12 após os testes, apresentaram concentrações
quantificáveis de Pb e superiores aos limites de investigaçâo aplicáveis. As FIGURAS 26
e 27 representam, respec{ivamente, a variação das concentra@es de Al e Pb, na água
subtenânea nos pontos amostrais considerados.
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FIGURA 26 - Concentração de Alumínio nas águas subterâneas.
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FIGURA 27 - Concentração de Chumbo nas águas subtêÍrâneas.

7.2.1. íons Fundamentais

Conforme anteriormente comentiado, na coletra das amostras se prooedeu in loa a
filtragem da água amostrada em filtros com membrana de microporos de 0,45pm, para^a

análise de metais solúveis, em especial os alcalinos (K-, Na') e alcalino-tenosos (Ca",
Ug2-; de oconência predominante na forma iônica das águas naturais, sendo
denominados de cátions fundamentais junto com os anions fundamentais Cloretos (Cl-),

Sulfatos (SOn2-) e bicarbonatos (HCOd), além dos anions menores Nitratos (NOel e
Nitritos(NOz-). O Fe2* e Mn2* oconem secundariamente, em geral considerados cátions
menores, tendo sido no entanto contemplados no âmbito do presente estudo.

Desse modo, estes metais (K, Na, Ca, Mg) foram analisados na sua forma iônica tendo
em vista a cÂÍacled.zaÉo e classificaÉo hidroquímica, além do emprego dos índices
hidroquímicos derivados, para a interpretação da evolução química das águas de
circulação nos diferentes sistemas aquíferos enfocados (poroso e fissural).
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São a seguir apresentados os resultados e Jespectivas ilustra@es sobre a dis,tribuição

químicoqiantitativa dos cátions menores Fe2* e Mn2* e dos anions menores Nitratos e

Nitritos.
) Cáüons llenores

- Ferro !l : as concentrações de Feno ll apresentaram valor minimo inferior ao limite de
detecção do laboratório (<0,10m9/L) na amostra do poço PM-12 anterior aos testes e nos
poço PA-01 , PM-01 , PM-í 2 e PM-13 posterior aos testes. Os maiores valores de
mncentração fcÍ de 1,20 mg/L, verificado na amostra do poço PM-13 e 0,90 mg/L no PÍv&'

08, ambas após o ensaio de bombeamento. Nestes pontos as águas revelaram-se isentas
de contaminação pelos compostos orgânicos BTEX. A FIGURA 28 apresenta a variaÉo
das concentra@es de íons de Feno ll.
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FIGURA 28 - Concentração de Fero ll nas águas subtenâneas.

- tanganês ll: as concentra@es de manganês apresentaram valor mínimo (0,11mg/L) na
amostra do poço PA-01. O maior valor de concentração foi de 4,54 mg/L, veriÍicado na
amostra do poço PM-12 cujas águas apresentam-se impactadas por LNAPLs. A FIGURA
29 apresenta a variação das concentrações de íons de Manganês.
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FIGURA 29 - ConcerÍração de Manganês nas águas subterrâneas.

62 AMBRATEC í062-í310/14

Dezdntro dê 20í4



R.lrtóÍlo d. Enaab! Hldrodn&rho! r Hldrlqtlmlco. - lntc.ronêxlo Hldáullc. enba A4uÍÍlroc
Coltrarclal Chior lontt. Lida - pedldo do S€ívlço 4ír20í25í/f Ço*"*t=.

) Ànions lúenores

- Nitratos (NO3J: os resultados analíticos demonstram que, em todas as amostras
coletadas tanto nos poços raso quanto no poço profundo, não foram detectadas
mncentrações de Nitratos que superem ao limite de quanüÍicação do laboratório, que é
igual a 4,0 mg/1.

- Nitritos (NO2-): para os íons de Nitritos, também foram confirmadas ausência de
concentrações em todas as amostras coletadas. O limite de quantificação para este
parâmetro e de 0,0í0 mg/L.

7. 2.5. I sóto pos Estáve i s

) Oxigênio-í8:

VeriÍicado um valor õ"Orrury diferenciado na amostra do poço PM-í2, equivalente à .
razão isotópica de -5,27c1oo, após o ensaio de bombeamento.

Conforme se observa nas FIGUR.AS 30 e 31, o menor valor de razão isotópica foi de
4,14"h verificado na amostra do poço tubular profundo PA-01, representativa do sistema
aquífero fissural, de circulação mais profunda, o qual se revela pouco diferenciado dentre
as demais amostras conespondentes às águas do aquífero de comportamento poroso, da
zona de circulaçáo rasa.

F Deutério:

Analogamente, verificado um valor õ2Husuo* diferenciado na amostra do poço PM-í2,
equivalente à razáo isotópica de -3,í096, após o ensaio de bombeamento. O menor
valor de razão isotópica foi igual a -39,29c,(,o verificado na amostra do poço de
monitoramento PM{1, representativo do aquífero superior, o qual se apresentou pouco
diÍerenciado dentre as demais amostras conespondentes às águas do aquíÍero de
comportamento poroso da zona de circulação rasa quanto profunda após os ensaios de
bombeamento.

@
63 AMBRATEC 1062-í3í0/í4

Dszqnbío d9 20í4



RahtóÍlo da Ensaloo Hld'odlnlt|lcs a Hldroqrltnhot - lr .rconoxlo Hlfiullc. ..tlrt AquÍh.ot

Com.ÍEhl ChrÉ Xoit6 Lldr - P.dldo d. s.íylçp §Oin1É14 9or"*ot="

Y=t.r.*.to,123

E"-
o
E
!
t ,'oo

o

a

5.00 .5,90 .5 30 .5.70 5.0 5 rO .1,:O

Oxigênlo.í8 (L)

r PM-01/Antes

PM-08/Antes

I PM-12/Antes

P M-13/Antes

E PA-o1/Antes

FIGURA 30 - Gráfico de Deutério x Oxigênio í8 para as amostras de águas
subterráneas - Antes do bombeamento

r PM-01/Depois

PM-08/Depois

r PM-12/Depois

PM-13/Depois

. PA-01/Depois

FIGURA 3í - Gráfico de Deúério x Oxigênio 18 para as amcstras de águas

f .a,are- roB,

E
cE
É
cl

Oxlgênlo-í8 (.Í.)

,

-\ _.--1

subterrãneas - D ois do bombeamento

aí'-

@
ô4 ÂMBRATEC 1m2-131Cy14

DêzêíÍbro de 20'14

a



Relatórlo dc Enlalo! Hld.odnâmlcos ê Hldrc(stlmlco. - lntrrcongxlo HldÉullca antÊ AquÍÍrro.
Corn rçial GhrE Iont6 Ltd. - P.dido ô S.rvlço aír:loí2síií 9or"*t=.
Os gráficos das FIGURAS 30 e 31 ilustram, de modo ineguívoco, os resultados obtidos
nos pontos amostrais considerados ao longo dos ensaios hidrodinâmicos, sob uma
distribuição cartesiana do mnteúdo isotópico de Deúério versus Oxigênio-18, aqui
empregados mmo traçadores naturais da água, tendo-se como õe, o eixo de ordenadas Y
ê õre, o eixo de abscissas X, resultando em uma reta do tipo Y = aX + b, cujo fator de
regressão linear aproxima-se de í .

F Balanço lônico

Para controle da qualidade dos resultados analiticos de laboratório, Íoi realizado o cálculo
do balanço iônico para fins de verificação da consistência dos resultados, baseado no
Eno prático (EP), definido por Custódio e Llamas (1983) como:

EP(%)=
rLânions- rLcations

x200 : r = meq/L (Custodio & LLamas, 1983).
rLânions + rLcations

O eno teórico é o eno prático máximo permissível considerando-se a condúividade
elétrica (C.E.), conforme mostrado abaixo:

Cond. Elétrica (uS/cm) 50 200 500 2.000 > 2.000
Erro permissível (%) 30 í0 I 4 <4

Segundo Logan (1965), o eno teórico é eno admissível (EA) deÍinido por:

EÁp/.\ =lr 
Z áriont - r » 

"otiontlrloo
lrZânions+ rZcationd

(Logan, í965)

O eno teórico é o EA máximo permissível levando-se em consideraÉo os valores dos
íons, conforme mostrado abaixo:

Ications ou f ânions <1 1 2 6 10 30 >30

Eno permissível (%) 15 10 6 4 3 2 1

O balanço iônicp das amostras é apresentado na TABELA'16 a seguir, e na TABELA'17,
os seus respectivos índices hidroquímicos. Para resultados analíticos inferiores aos
limites de quantificação do laboratório foram consideradas concêntrações iguais à metade
do limite de quantificação do método de análise para cada parâmeho selecionado.
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TABELA 16 - Balanço lônico

Cátions (meq/L)
Amoetra

ca Mg Na K Fe2 Mn2 catElon" HCo, cos

PM-01/Antes 6,378 0,891 0,591 0,032 0,007 0,169 7,892 8,687 0,033

PM-o1/Depois 7,015 0,807 0,617 0,012 0,004 0,162 8,451 8,851 0,033

PM-o8/Antes 14,130 í,186'1,956 0,693 0,007 0,0í9 í7,966 7,UB 0,033

PM-O8/Depois 7,103 0,934 1,667 0,s36 0,032 0,017 10,240 7,376 0,033

PM-12/Antes 7,413 0,826 0,631 0,035 0,004 0,331 8,906 9,506 0,033

PM-12/Depois 16,251 1,699 0,792 0,220 o,o04 0,321 18,961 9,834 0,033

PM-l3/Antes 7,Ug 't,211 o,8O4 0,211 0,004 0,í89 9,576 7,048 0,033

PM-13/Depois 7,255 1,117 0,880 0,229 0,043 0,í70 9,481 7,212 0,033

PA-o1/Antes 4,29'1 0,869 0,830 0,067 0,007 0,008 6,057 5,573 0,033

PA-o1/Dêpois 4,290 0,870 0,844 0,081 0,004 0,008 6,085 5,900 0,033

Notai (PM) - poço de monitoramênto; (meq/L) - mllloqulvalentÊ por lltloi (EC) - ErÍo Calculsdo: I - sornstóÍío

ct

0,071

0,917

2,U5

1,657

0,761

0,846

0,705

0,726

0,952

0,902

0,o21

o,o2'l

0,333

0,402

o,021

0,021

1,516

1,466

0,427

0,371

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,286

0,286

0,286

0,286

0,286

0,286

0,286

0,286

0,286

0,286

0,001

0,00í

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,00í

0,004

0,001

E
Ânlons

9,098

10, í 08

9,745

9,7s4

10,608

11,O20

9,589

9,723

7,274

7,493

EC

lY.l

-12,00

-15,92

59,46

5,35

-'r3,79

54,55

í,85

-0,30

-18,0í

-20,56

Ânlons (meq/L)

SO+ F NOo NOz
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Mg/Ca l(Na Na/Ca

PM-O1/Antes 0,14 0,05 0,09

PM-Ol/Depois 0,12 O,O2 0,09

PM-08/Antes 0,08 0,35 0,14

PM-08/Depois 0,13 0,32 0,23

PM-í 2/Antes 0,1 1 0,06 0,09

PM-12lDepois 0,í0 0,28 0,05

PM-13/Antes 0,16 0,26 0,1í

PM-13/Depois 0,15 0,26 0j2
PA-O1/Antes 0,20 0,08 0,19

PA-01/Depois O,2O 0,10 O,2O

Media O,14 0,18 O12
Fonto: Resultados Anâlítlcos Cronolab/Limnos Sanêar.

TABELA 17 - indlces Hldroquímlcos

C|/HCO3 SO4/C| ITB ITB(-) CatCt

0,01 0,30 -7,83 -0,06 90,440

0,10 0,02 0,31 0,03 7,6il

0,29 0,16 -0,30 -0,08 6,91 í

0,22 0,24 -0,33 -0,07 4,287

0,08 0,03 0,12 0,01 9,736

0,09 0,02 -0,20 -0,02 19,209

0,10 2,15 -0,44 -0,04 10,425

0,10 2,02 -0,53 -0,04 9,992

0,17 0,45 0,06 0,01 4,509

0,15 0,41 -0,02 0,00 4,7il

0,10 0,02 -0,30 -0,04 6,911

Mg/Cl

12,63

0,88

0,58

0,56

1,09

2,01

1,72

1,54

0,9í

0,96

0,91

(Ca+MgyCl

103,07

8,53

7,49

4,85

10,82

21,22

12,14

11,53

5,42

5,72

7,49

(Na+K)/Cl

8,83

0,69

1,30

1,33

0,88

1,20

1,44

í,53

0,94

1,02

1,30

Kr

7,U

8,19

8,89

7,28

8,75

11,63

7,15

7,23

5,11

5,31

7,28

@
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B. TNTERPRETAçÁo oos RESULTADoS

8.1. Agrupamento das Amostras

Para caracleização hidroquimica das amostras de água subtenânea coletadas antes e
depois dos ensaios hidrodinâmicos foram analisados os resultados das medi@es dos
paÉmetros físico{uímicos in loco e resultados laboratoriais, visando o entendimento dos
índices hidroquímicos e suas conela@es.

Realizou-se a comparação dos resultados analíticos das amosbas de águas por tipo de
ponto amostral (poços rasos e profundo), agrupando-os de acordo com a probabilidade de
enquadramento hidrogeológico-hídroquímico.

O intuito desta análise é avaliar as características hidroquímicas do aquífero Íreático de
comportamento poroso, e do aquífero fissural, subjacente, tendo em üsta avaliar as
condições de sua interconexão hidráulica e captura da pluma de mntaminação de
hidrocarbonetos existente no aquífero freático, sobrejacente, para um regime de
explotação de 09 (nove) horas consecutivas.

A inexistência de contaminantes orgânicos de hidrocarbonetos na água do poço de
abastecimento PA-Oí para tal regime de bombeamento ininterÍupto de nove horas, cerca
de duas vezes maior do que o seu regime máximo operacional de explotação, viabiliza a
util2ação deste poço, nas condi@s atuais, em conÍormidade com o direito de uso
outorgado pelo IGAM.

A disúibuição das amostras das águas subtenâneas por tipologia dos poços e
apresentada nas FIGURAS 32 e 33, a seguir.

Grupo de amostras Localdas amostras
r Po<ôÍ .L brild.rmto . Poío Tu5.r.r!ant6dottrÍ.o I D€golr do tnÍio

FIGURA 32 - Porcentagem de amostras
de água subterrânea por etapa do

ensaio

FIGURA 33 - Porcentagem de amostras
por aquífero captado (granular/raso e

fissural/profundo)

8.2 - Classificação das Águas Subterrâneas

A classificação hidroquímica das águas se dá por meio da relaÉo entre as quantidades
de Íons dissolüdos (íons fundamentais, em geral) em meio aquoso. Desse modo, os
dados aqui apresêntados referem-se àqueles obtirJos na última campanha de Íevereiro de
2014.
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Os Diagramas de Stiff e de Scfioeller-Berkaloff indicam a magnitude e a proporção dos
príncipais íons presentes na água, fomecendo de forma ágil, o perfil das amostras de
água.

Utilizando uma escala de concentraÉo baseada em miliequivalente por unidade de
volume e comparando entre si, estes diagramas permitem a identificação do resultado
geral das análises. Estes diagramas indicam ainda a concentÍação relativa de ions
dissolvidos nas amosbas, o que é uma expressão dos sais dissolvidos no meio aquoso,
ou seja, da salinidade das águas.

Os Diagramas de Stiff para as amostras de água subtenânea coletada na área de esfudo
são apresentados a seguir.

De acordo com os resultados plotados nos diagramas, as amostras realizadas nos
mesmos pontos antes e após os ensaios apresentam coerência entre si quando
analisados os principais cátions e ânions. A comparaÉo pode ser úsualizada a seguir
nas FIGURAS 34 e 35.
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FIGURÂ 34 - Diagramas de Stiff relativos à água do freático e do aquífero fissural
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FIGURA 34 - Diagramas de Stifr relativos à água do freático e do aquífero fissural
(Continuação)
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mêq/L
Diagrama de Schoe!ler-Berkaloff - Antes
Ca Mg Na K HCO3 Ct so4

- 
pM_o.|/Antes 

- 
pM_o8/Antes 

-pM-lzAntes
-PM_l3Antes 

.. .PA_o1/Antes
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FIGURÂ 35- Diagramas de Schoeller-BerkalofÍ relativos à água do freático e do
aquífero fissural

O Diagrama de Piper-Hill-Langelier indica a proporção percentual entre os principais
útions e ânions em cada análise realizada para as águas subterrâneas. Este permite
uma rápida comparação entre as concentraçôes desses íons verificadas nas diversas
amostras possibilitando a identificação composicional geral das amostras analisadas.

A representação desses diagramas é feita em três campos onde são plotados os valores
per@ntuais das concentrações dos principais constifuintes iônicos para os cátions e os
ânions. O cruzamento do prolongamento dos pontos na área do diagrama em losango
mostra sua posi@o e classifica a amostragem de acordo com os domínios hidroquímicos
definidos no hidrograma.
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A litologia deteÍmina a fácies hidroquímica dominante, influenciada pelo tempo de tránsito
da água de circulação e características do fluxo, cujo tempo de residência aumenta com a
profundidade. A prática tem revelado que as águas mais rasas, associadas a zonas de
recarga de circulação rasa próximas à zona vadosa, tendem a ser bicarbonatadas,
evoluindo para sulfatada a cloretiadas, em maior profundirJade. Desse modo, aquíferos de
igual litologia podem apresentar águas com composição significativamente diferentes,
devido aos Íenômenos modificadores que podem ocoÍrer, ao longo do caminho de
percolação da água subtenânea, desde a sua inÍiltração/recarga, até a sua descarga
natural .

Na FIGURA 36 a seguir, são apresentados os gÉÍicos com as classiÍicações para as
águas de acordo com o diagrama de Plper-Hill-Langelier, a qual se baseia na
proporcionalidade dos íons HCOa-, COa2-, SOr2-, Cl , Na', K', Ca2* e Mg2*.

Com base nesses resuttados obtidos para as amostras coletadas nos poços de
observação rasos e poço tubular profundo, em que se pese ter sido veriÍicado enos
significaüvos de balanço iônico em algumas amostras, identiÍica-se uma única classe
hidroquímica composicional para as águas monitoradas: águas bicaóonatadas cálcicas.

Pelo observado no gráfico de Piper - FIGURA 36, a gama de amostras de água
subtenânea tanto do aquífero superior quanto do inferior apresenta o cálcio (Ca") como
cátion principal e o bicarbonato (HCOj) como ânion principal, conforme o esperado, já
que suas águas se associam a zonas aquíferas cársticas, confirmando a classificaçâo das
águas como de tipologia bicaóonatada cálcica.

Estlls águas apresentam teores relativamente mais baixos dos íons SOa2-, Cl-, Na*, K. e
Mg'*, o que se compatibiliza com o litotipo de rochas carbonáticas presente no substrato
litologico local, descritas no Grupo Bambuí.
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FIGURA 36 - Diagrama de Piper para as Âguas SubterÉneas
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8.3 - Condições do Ambiente Hidrogeoquímico na Zona Saturada

Para avaliação das caracterísücas hidroquímicas do meio aquoso em relação às amostras
analisadas foram plotados diagramas Eh-pH, para cada elemento principal-

Os diagramas Eh-pH mostram as áreas de estabilidade termodinâmica para as diferentes
espáÍes químicas numa solução aquosa. A área de estabilidade está relacionada a
condigõês de saturação e a espécie aquosa dominante fomece informações importantes
sobre as caraderÍsticas químicas da litologia aquífera em contado com as águas. O
diagrama pode tiambém ser uülizado para caracterizar as águas subtenâneas.

Para meios aquosos, os ambientes podem ser classificados de ácklos a básicos quanto
ao seu pH e de oxidante a redutor quanto ao seu potencial redox (Eh).

Para as amostras coletadas, verifica-se que todas se enconúam em ambiente estável
oxidante básico.

A FIGURA 37 apresenta gráfico Eh-pH para classificação dos ambientes aquosos para as
amostras coletadas antes e após os testes de bombeamento.

Nesta campanha verifica-se que as águas do poço tubular profundo PA41 e PM-08
apresentam-se êm campo hidrogeoquímico relativamente diferenciado das demais
amostras.
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FIGURA 37 - Gráfico de Eh x ara as amostras de á uas subterráneas
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8.4 - Ca racterização Hidroquimica

A padir dos resultados analítims obtidos para as águas subtenâneas foram avaliadas as
características hidroquímicas identificadas para os pontos amostrados.

E.1.1 - Metais Totais (Al, Pb)

Para o Chumbo (Pb), o ambiente aquoso das amostras extraídas dos poços de
monitoÍamento rasos e no poço profundo se mostram favoráveis a predominância de íons
de chumbo na sua forma PbOH.. Este parâmetro indica ambientes similares tanto para as
amostras dos poços rasos quanto do poço profundo.

A FIGURA 38 apresenta o gráfico Eh-pH para as espécies do Chumbo (Pb) para as
amostras de água subterrânea.

Observa-se que nos poços rasos PM-01 e PM-13 e poço profundo PA-01, as
concentrações de Pb apresentam sensível redução após a atividade de bombeamento. Já
o poço raso PM-12 apresentou elevação considerável das concentrações de Pb aÉs os
ensaios. O poço PM-08 apresentou pequena variação tendendo à estabilidade na
concentração de Pb antes e aÉs os ensaios. Em mália, os poços PA41 e PM-08,
localizados fora da área de ocorrência das concentra@es de hidrocarbonetos e a
nordeste do sentido fluxo das águas subtenáneas na área de influência da pluma de
contaminaÉo, apresentaram as menorês concentrações relativas a este elemento.

Esta diferenciação de comportamento indica características distintas entre as águas de
recarga do poço raso PM-08 e do poço profundo PA{1 em relação às águas dos demais
poços rasos localizados em área sob influência da pluma de concentra@o dos
hidrocarbonetos de petróleo.
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FIGURA 38 - Gráfico de Eh x pH para o Pb nas águas subterrâneas.
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O Alumínio (Al) é o elemento mais abundante da crosta terresbe, não oconendo em
estado elementar. Ocone como silicato de Al com Sódio (Na), Potássio (K), Cálcio (Ca),
Feno (Fe) e Magnésio (MS). O Al está associado a argilominerais originados por
proc€ssos de intemperismo de minerais como Íeldspato, ortoclásio, anortita, albita, micas,
bauxita, que normalmente apresenta baixa solubilidade em condi@es de pH póximo ao
neutro aumentando a solubilidade à medida que o meio toma-se mais ácido.

O grau de saturação de chumbo e alumínio em águas subtenâneas é frequentemente
menor que nas águas precipitadas. lsto ocone devido a reações de adsorçâo em
superfícies inorgânicas como óxidos de feno, argilominerais, apatita e matéria orgânica.
Em pH ácido muitias espécies de cfiumbo e alumínio tomam-se mais solúveis em meío
aquoso, o que repercute no aumento da concentração destes elementos.

De acordo com o gÉfico Eh-pH da FIGURA 39, o ambiente aquoso do poço profundo PA-
01 é favorável à precipitação do Alumínio (Al) sob a forma de AlzOe, o que pode ser
confirmado pelas baixas concentra@es de alumínio nas amostras deste poço. As
amostras dos poços rasos em geral pertencem a ambiente favorável à oconênda do
alumínio em sua forma iônica (AlzOz).

Para os poços rasos em geral, verifica-se para o alumínio apresenta comportamento
similar ao Pb, com redução das concentrações nos poços PM-01 e PM-13 e elevaÉo
destas no poço PM-12 após os testes de bombeamento. Para o poço profundo, de acordo
com os resultados analíücos, as águas coletadas no PA-01 apresentam comportamento
diferenciado em relação ás águas dos poços rasos, sendo verificadas concentrações
reduzidas deste metal.
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FIGURA 39 - Gráfico de Eh .x pH para o Âl nas águas subterrâneas
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De modo análogo, observa-se que esta diferenciação de comportamento indica
características distintas entre as águas de recarga dos poços rasos (aquíÍero Íreático, de
circxrlação rasa) em relação às águas do poço profundo (aquÍfero fissural).

8.1.2 - lons fundamentais (íons maiorcs)

) Cátions

- Cálcio (Ca)

Para o Cálcio, o meio aquoso apresenta condi@es favoráveis à estabilidade do íon Ca2*.
As principais fontes de cálcio sâo os plagioclásios cálcicos, calcita, dolomita, apatita, entre
outÍos. O Cálcio ocone nas águas na forma de bicarbonato e sua solubilidade está em
funçáo da quantidade de gás carbônico dissolvido. A quantidade de COz dissolvida
depende da temperatura e da pressão, que são, portanto, fatores que vão determinar a
solubilidade do Bicârbonato de Cálcio.

A FIGURA 40 apresenta o diagrama de distribuição de Eh-pH para o Cálcio, das amostras
de água subtenânea analisadas.

O teor de Cálcio (Ca2*) nas águas dos poços rasos quanto do poço profundo mostram
valores significativos. O teor médio supera 150,00 mg/L para as amostras provenientes do
aquífero superior (PM-01, PM-08, PM-12 e PM-13) enquanto que a amostra do aquífero
inÍerior (PA-01) apresenta concentração inferior a 90,00 mg/L. O elevado teor de cálcio
relaciona-se diretamente a geologia regional que é caracterizada pela prêsençâ de rochas
carbonáticas do Grupo Bambuí, que por sua vez definem a unidade hidrogeológica da
área em estudo, influenciando diretamente a ti ia das uas subterrâneas na rao

r PM-01/Antes

- PM-01/Depois

a PM-08/Antes

PM-08/Depois

r PM-12/Antes

PM-12/Depois

r PM-13/Antes

PM-13/Depors

I PA-01/Antes

PA-01/Depois

câ12+l

E
E cáoHt+l

Él

H uas subterrâneasFIGURÂ 40 - GráÍico de Eh x raoCa nas

77 AMBRATEC 1062-131Oí,r

Dazsnbío dê 2014@



RllatóÍlo da Enlabs HlüodnlnlcÉ . HldioqJlmloo. - h.rEon ráo Hlfiullca antD Aquthot
Col'l.rthlChrE Ííonté Ld. - P.dldo do S.rvlço 

'a50:mí25ía 9or"*t=.
- Magnésio (Mg)

O Magnésio é um elemento cujo comportamento geoquímico é similar ao do Cálcio,
geralmente acompanhando este elemento. No entanto, uma diferença em relação ao
cálcio refere-se a maior solubilidade dos sais de Mg, os quais permaneoem em soluÉo
aquosa por tempo mais prolongado que o Ca. Sua origem pode estar relacionada ao
intemperismo que ocoÍre em silicatos fenomagnesianos.

As oconências de concentra@es de Mg2* nas águas amostras seguem o mesmo padrão
das concentrações de Ca. No entanto, parr o poço profundo PA{1 tanto antes quanto
após o ensaio de bombeamento as concentra@es de Mg apresentam-se mais próximas
às dos poços rasos.

A FIGURA 4l apresenta o diagrama de distribuição de Eh-pH para o Magnésio, nas
amostras de água subtenânea analisadas.

- Sódio (Na)

o sódio é um elemento químico constante nas águas subtenâneas. o teor de Na. nas
águas_subterrâneas podem variar entre 0,1 e 100 mg/L. É esperado um enriquecimento
gradaüvo deste metal a partír das zonas de recarga. Desta forma, águas mais profundas
apresentariam maiores teores de Na* do que águas mais rasas.

De acordo com as características do meio aquoso, as condi@es sâo favoráveis à
estabilidade da espécie iônica Na., solúvel.
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FIGURA 4í - Gráfico de Eh x H raoM nas á uas subterrâneas
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A FIGURA42 apresenta o diagrama de distribuição de Eh-pH para o Na* das amostras de
água subtenânea.
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- Potássio (K)

O Potássio é um elemento químico abundante na crosta terÍestre, mas ocoÍre em baixas ': ^
concentÍações nas águas subterrâneas, pois é facilmente fixado pelas argilas e absorvido 1
em grande quantidade por espécies vegetais.

As cond.iÇões .verificadas 
para o meio aquoso das amostras indicam estabilidade da

especre ronrca Á

Os valores de poÉssio estão relacionados ao intemperismo físico e químico atuante em
feldspatos, moscovitas e biotitas. A oconência das concentrações é mais significativa no
poço raso (PM-08) adjacente ao poço profundo (PA-01) com concentraÉo máxima igual a
27 ,11mglL. Já para os demais poçps as concentra@es em geral são inferiores a

5,00m9/1.

A FIGURA € apresenta o diagrama Eh-pH para o potássio para as amostras de água
subterrânea analisadas.
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FIGURA 42 - Gráfico de Eh x oNa nas uas subterrâneas
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D Cátions - Elementos Menores

- Ferro !! (Fe')

O Feno é um elemento frequentemente presente em quase todas as águas subtenâneas
em teores abaixo de 0,3m9/L. Teores acima de 0,3m9/L podem gerar alterações no odor
e coloração das águas.

O Feno no estado ferÍoso (Fe'*) forma compostos solúveis, principalmente hidróxidos. Em
ambientes oxidantes, o feno fenoso (Fe'z-) é oxidado a Feno fénico (Fe.') dando origem
ao hidóxido fénico, que é insolúvel e se precipita, gerando tonalidade femlginosa na
água subtenânea.

Teores de Fe2* geralmente estão relacionados à ambíentes aquosos redutores.
Considerando que as águas subtenâneas da zona de circulação rasa na área estudada
apresentam ambiente transicional, mm tendência para meio oxidante, diante dos
processos de biodegradação natural de hidrocarbonetos, a oconência de variaÉes nas
concentrações de Fe'* é possível devido às condições de sua estabilidade no àmbiente
aquoso podendo tjamÉm se relacionar a contaminantes orgânicos dissolvidos, presentes
no meio aquoso, conforme acima reÍerido.

A FIGURA 4í apresenta o diagrama Eh-pH para o Fe, nas amostras de água
subtenânea analisadas.
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- Manganês (Mn")

O Manganês é um metal que acompanha o Fe2* em virtude de seu comportamento
hidrogeoquímico similar. Geralmente ocone em teores abaixo de 0,2m9/L, guase sempre
como óxido de manganês bivalente, que se oxida em contato com o ar, dando origem a
precipitados de cor negra.

Para o Mn2*, o diagrama Eh-pH indica que o ambiente aquoso verificado em todos os
poços monitorados é favorável à estabilidade da espécie Mnz', solúvel em meio âquoso.

Para as águas do poço tubular PA{1 e PM{8 foram detectadas concentrações reduzidas
deste metal (<0,30 mg/L). Já nos poços rasos PM-0í , PM-l2 e PM-13, foram identificadas
concentrações quantificáveis, que variaram enlre 2,23mglL no poço PM-01 a 4,54m9/L no
PM-12; ambos com histórico de concentrações de hidrocarbonetos (BTEX).

A FIGURA 4!i apresenta o gráfico Eh-pH para o Mnr' nas amostras de água subterÍânea
analisadas.
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Ânions - Elementos Maiores

- Bicarbonato (HCO3) e Carbonatos(CO32-)

Os íons Bicarbonato e Carbonato são comuns nas águas meteóricas devido ao contato
com o CO2 da atmosfera, originando as águas carbonatadas e/ou bicarbonatadas.

O íon bicarbonato e carbonato relacionam-se à dissolução de COz atrnosférico e/ou do
solo, sendo comuns em águas meteóricas e regiões com oconência de rochas
carbonáücas. O HzCOs produldo deüdo à dissolução do COz é dissociado em reação
reversível. O aumento de pH e a dissolução de bicarbonato e sódio estiio relacionados à
decomposição dos silicatos alcalinos, devido aos fenômenos de hidratação e hidrólise. O
processo de hidrólise dos silicatos parece ser um fenômeno rápido, provocando um
aumento de pH por produzir aportes de OH-.

De acordo com o diagrama Eh-pH, FIGURA tt6, as condi@es verificadas antes dos testes
indicam ambiente favorável à espécie de HCOa-. Após os testes de bombeamento, o
ambientê toma-se mais favorável à estabilidade da espécie COz dissolvida em meio
aquoso.

O Bicarbonato, quando predominante sobre os outros ânions (Sulfato e Cloreto), indica
que a água não é de circulação regional com longos tempos de residência, pois a
evoluçâo normal de uma água de circulação regional apresenla sucessivamente os
seguintes íons dominantes: HCO3-, SOa'- e Cl-. (Beato et al., 1999).
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- Cloreto (Cl-)

O Cloreto, normalmente se encontra em concêntrações menores que 100m9/L. Forma
compostos muito estáveis e possui uma tendência de se enriquecer, junto com o Sódio, a
partir das zonas de recarga das águas subtenâneas. As concentrações elevadas podem
ser indicadores de contaminação por água do mar e por atenos sanitários (Pedrosa e
Caetano, 2002; Zimbres, 2005).

O Cloreto está presente em amostras de todos os poços, com teores variando entre
<2,50m9/L (PM-01) e72,40mglL (PM48) antes do bombeamento e enbe 25,74m9lL (PM-
13) e 58,73m9/L (PM-08) após o teste de bombeamento.

Sua procedência natural, na área de estudo, está relacionada à tipologia das rochas
sedimentares, as quais têm sua gênese associada a ambientes marinhos, cuja
contribuição de sais com cloÍetos em sua composição contribui para o aumento das
concentrações destes íons.

Para o Cl-, o diagrama Eh-pH indica que o ambiente aquoso verificado em todos os poços
monitorados é favoÉvel à estabilidade do íon Cl-, solúvel em água.

A FIGURA 47 apresenta o gráÍico Eh-pH para os cloretos nas amostras de água
subtenânea analisadas.
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- Sutfatos (SOa2-)

O Sulfato é considerado um ânion principal, na constituição de águas subtenâneas
naturais, juntamente com o Cloreto e o Bicarbonato (Carbonato - água com pH maior que
8,3). Teores de Sutfato podem originar-se das precipitações atmosféricas, podendo conter
sulfatos em tomo de 2ppm sendo proveniente das poeiras e da decomposição das
matórias orgânicas pelas bactérias (Pádua, 2005; Menegasse, 2003)

No diagrama de distribuição de pH-Eh, ilustrado_na FIGURA 48, verifica-se um ambiente
hidroquímico de estabilidade para a esçÉcie SOaz-.

A presença de camadas intraformacionais com presença de óxidos de Fe e Al, podem
contribuir na adsorção do enxofre reduZndo suas @ncentÍa@es, liberandoos somente
em condi@s de baixo pH.
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FIGURA 47 . Gráfico de Eh x pH para o Cloreto (Cl) e Perclorato (ClOr') nas águas
subterrâneas
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Ânions - Elementos menores

- Nitrato (NOg-) e Nitrito(NO2-)

O Nitrato ocore nas águas por dissolução de rochas evaporitos (CETESB, 20M) ou por
oxidação bacteriana de matéria orgânica dê origem animal. O Nitrato é um contaminante
que tem úndo a aumentar nas águas subterÉneas deüdo ao crescimento das atividades
agrícolas através do uso de fertilizantes, das lixeiras e dos pipelines e redes de esgotos
não controladas, com infiltra@es no solo (Duque, 1997). Segundo Hindi (2001 ), a
presença de Nitrato, Cloreto e Sódio pode ser indicativa de contaminação por efluentes
domésticos. O Nitrato é Íacilmente dissolüdo nas águas subterrâneas e é muito móvel em
fluxos subsupeíiciais, difundindo.se muito rápido através do meio fraturado em
subsuperÍície (Scopel et al., 2005).

A origem do Nitrato também pode relacionar-se a @ntaminação urbana, à decomposição
de matéria orgânica, a processos de nitrificação natural (leguminosas), ou a fertilizantes
de uso agrícola.

Teores de Nitrito podem ser sinal de poluição orgânica recente, já que estes compostos
são rapidamente convertidos a Nitrato pelas bactéías. Através da literatura sabe-se que a
associação de Fosfato com Nitrato pode indicar a contaminação por material orgânico.
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8.5 - índices Hidroquímicos e Fenômenc illodificadores

A partir da disponibilirlade dos elementos pÍesentes no meio aguoso analisados sáo
obtidos dados indicadores da origem da água subterrânea analisada e seus possíveis
fenômenos modiÍicadores associados.

Esta informação possibilita a identificaçáo dos fatores associados à litologia aquíÍera na
qual se enquadram os pontos avaliados e a sua @nelação hidroquímica.

Para integrar os índices avaliados com as amostras analisadas e seus respectivos pontos
de amostragem, foram plotados gÉÍicos representativos dos índices hidroquímicos -
FIGURÂS 49 e 50.

A avaliação dos índices hidroquímicos para os diversos parâmetros analisados é
apresentada a seguir.
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FIGURA 49 - Gráfico de índlces hidroquímicos das águas subterrâneas

lndice de T.ocô de Bâsês

rI lI- .,-- I I II LL rL

FIGURA 50 - GÉftco de ITB para as águas

E6 AMBRÂTEC í062-13í0/í4
Dêze.nho d€ m14

I



Rolrtórlo d. Ens.ba Hlúodin&nho! o Hldroqulmlcos - l.rt!.conqxão Hldráullcà odr. AquÍÍsÍoa

Comcícl.l CLr6 Xoot . Ltdr - P.dldo .lê S.rvl@ 1*2012511 9or"*t="
- Maqnésio - Cálcio

A relaÉo (Mg/Ca), em miliequivalentes, entre os cátions de Mg2. e Ca2*, indicaram
valores variando entre 0,08 e 0,20, com mediana igual a 0,í4. O maior valor da razão ioi
observado na amostra de água do poço PA{1. Os valores obtidos se enquadram aos
esperados para águas continentais.

- Potássio - Sódio

A relação (líNa) entre os cátions K* e Na*, em miliequivalentes, compreende valores
esperados inferiores a 1 ,00, para águas doces, tendo sido obtidos valores variando entre
0,02 e 0,35 com média de 0,18.

- Sódio - Cálcio

A razão (Na/Ca) entre os cátions Na* e Ca2* nas amostras de água variaram entre 0,05 e --\ -0,23, com mediana de 0,í2 ê se enquadram a águas associadas à paragênese de rochas
carbonáticas.

- Cloretos - Bicaôonatos

Em termos de miliequivalentes, a razão (C|/HCO3) entre os ânions Cl' e HCO3- varia entre
0,01 e 0,29 nas amostras coletadas tianto nos poços (PMs) rasos quanto na amostra do
poço profundo PA-0í. Estes valores enquadram-se na faixa de águas mntinentais. Estes
valôres podem se coÍrelacionar com os conteúdos de isótopos esÉveis Oxigênio-18 (t8O)
e Deutério ('H). O aumento dos valores associam-se a ambientes de maior evaporaçâo,
possivelmente deüdo a águas mais rasas.

- Sulfatos : Çloretos

A relação SOy'CI em miliequivalente, entre SO+2- e Cl- apresenta valores entre 0,02 e 2,15.
Os maiores valores foram observados nas amostras coletadas no poço Pií-13, localizacto
adjacente e a jusante da área de oconência de concentrações mais significativas de ^^
hidrocarbonetos de petróleo. Analogamente ao índice de cloretos e bicarbonatos, o
aumento dos valores desta razão rêlacionam-se a ambiente de maior evaporaçáo.

- índice de Troca de Bases (lTB)

O índice de troca de bases representa o índice de desequilíbrio iônico entre doretos (Cl-)

e alcalinos (Na*+ K*), calculado pelas seguintes Íórmulas:

119 = [rCl - r(Na+K)]irCl; ou:

ITB (-) = [rCl - r(Na+K)/r(SO4+HCO3+NO3), onde r = meq/L

O aumento do ITB indica troca de base e o endurecimento da água (troca do Na* pelo

Ca2* ou Mg2*, menos frequente) mm a floculação do Na; vice'versa, o decréscimo do ITB

indica o abrandamento da água subtenânea.
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Os valores verificados para ITB ficaram na faixa de -7,83 e 0,31 para os poços rasos e
ITB 0,06 e -0,02 para o poço profundo PA-01 , conforme o esperado, pelo litotipo de
rochas carbonáücas características do domínio aquffero local.

O ITB(-) apresentou menor variação, ficando na oídem de -0,08 e 0,03 para os poços
rasos e 0,00 a 0,01 positivo para o poço profundo supra referido.

Razões em miliequivalentes, entre Ca2*, Mgz' , (Ca2* + Mg2*) e (Na* + K'), todos estes em
relação ao teor de Cloretos (Cl-), podem crraderlrar troca de bases, podendo ser
relacionadas aos índices lTB.

- Constante de reversibilidade das Reacões - 1Í

O K é dado por K,= lr C a. r (H C Q)21 ; r=meq/L

O rnalor de l(' é proporcional à pressáo parcial de COz. Em ausência de reduçáo de
sulfatos, aportes de COz ou o seu desprendimento em aquÍferos Íreáticos muito
superficiais, K tende a ter um valor constante.

Quando se produz uma redução de sulfatos, K costuma crescer (aumenta a

disponibilidade de HCO3). Deve.se tomar precaução sobre este índice, quanto à
precipitação do CaCOs (diminui K) ou a dissolução do mesmo (aurnentando K). O l(. pode
constituir em um indicador de polui@o, na ausência de Íenômenos de redução de suJfatos
(Custódio, 1966 e 1968).

Para as amostras coletadas, os valores de K. variam entre 7,15 (PM-13) e 11,63 (PM-12),
relativo aos poços rasos e o seu valor máximo, diferenciado, é igual a 5,31 para a água do
poço profundo PA-01.

A FIGURA 51 apresenta o gÉÍico representativo das varia@es da constante de
reversibilidade das reações nas amostras de água subtenânea.

Xr

lll
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FIGURA 51 - GÉfico da Constante K nas águas subterrâneas.
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8.6. lsótopos Estáveis

Os isótopos estáveis Deuterio 12H1 e Oxigênio-18 (18O) são usualmente empregados na
área de Hidrogeologia como traçadores naturais da água, permitindo,mais das vezes,
elucidar problemas relacionados à circulaÉo da água subtenânea e funcionamento
hidrodinâmico dos aquíferos. O seu conteúdo nas águas reflete características ambienteis
e mecanismos relacionados ao ambiente de origem, possibilitando estabelecer
conela@es associadas às condições de alimentação lrecanga, circulação/interconexão
hidráulica e descarga dos aquíÍeros.

Do exposto, para águas continentais, a caacreizaÉo dos eventos e me@nismos
relacionados a sua origem estão associados aos fenômenos do cido hidrológico tais
como evaporação, precipitação de águas meteóricas, recarga e Íluxo das águas
subtenâneas.

Os dois principais fatores que contÍolam as características isotópicas das precipitações
numa determinada região são a temperatura de evapoÍElção e condensação das águas e
o grau de liquefação da massa de ar.

Moléculas de água leves, 1H2 e '60, são mais voláteis do que os mais "pesados" (de maior
massa). Desse modo, com o resfriamento da umidade atmosférica, as moléculas
pesadas se condensam mais facilmente e com isto o vapor residual fica cada vez mais
empobrecido em isótopos pesados. Esta condensaÉo progressiva ocorre quando as
massas de ar oceânicas ganham alitute ou se o deslocam para o interior do continente.
Como o vapor residual requer cada vez menores temperaturas para se condensar, existe
uma relação entre a temperatura de condensação e a composiÉo isotópica da
precipitação: com a diminuição da temperahrra de condensação tambem se reduz o teor
de isótopo pesados na precipitação.

Esta relação com a temperatura promove os seguintes efeitos sobre as razões isotópicas:

- variações sazonais no conteúdo isotópico das precipitações (precipitação de invemo -\^
contendo menos isótopos pesados do que no verão),
- variações com latifude (chuvas em regiões de altas latitudes sáo mais pobres em
isótopos pesados do que nas precipitações em baixas latitudes), a
- vaÍiações com a altifude (o conteúdo de isótopos pesados diminui com o aumento da
altitude).

Este último efeito é particularmente importante em estudos hidrológicos regionais, já que ^
permite, por exemplo, a diferenciaçpo das águas subtenâneas oriundas de áreas de
recarga localizadas em diferentes altitudes.

A composição isotópica das águas subtenâneas está relacionada com a precipitação da
região, durante o tempo de recarga aquífera e pode ser utilizada para determinar a área
de recarga de acordo com a altura ou distância em relação ao mar. O conteúdo isotópico
nas precipitações normalmente diminuem em sentido ao interior dos continentes e
proporcionalmente às etapa do ciclo hidrológico à qual está relacionada.
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Diantê da apropriação adequada desses dados isotópicos, é possível verificar a reelÍga
de águas subtenáneas por infiltraçâo lateral, de rios ou lagos, ou infiltração vertical de
água paradas, pois a composição isotópica destas águas, normalmente diverge da
precipitação local. Os rios podem fomecer águas de precipta@es de altas altitudes e,
portanto, pobres em isótopos pesados. Agua paradas ou de lagos podem ser
mnsideravelmente enriquecidas em isótopos pesados, deüdo à evaporação, e com isto a
relação D-í80 observadas nestas águas são diferentes das usualmente verificadas nas
precipitações.

No entanto, outros mecanismos podem alterar a proporÉo de 2H e t8O nas águas, dentre
os quais se pode citar os processos de mistura das águas precipitadas e evaporadas,
geotermalismo, reações de trocas iônicas, entre outros.

A FIGURA 52 a seguir exemplifica variaçÕes nas razões de 2H e 18O nas águas
meteóricas.
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FIGURA 52 - Efeitos da precipitação nas razões de Hê . (baseado em Hoefs
1997 and Coplen et al. 2000)

Para referência na mmposição isotópica das águas, foi definido o padrão VSMOW
atualmente aceito pela comunidade científica. O padÉo VSMOW Niena Standard Mean
Ocean Wate) é um padrão que determina, a composição isotópica para águas. Neste
padrão deÍine-se quê a razão entre 2H e 18O na água oceânica e igual a iero, sendo
considerado este o ponto inicial do cido hidrologico. A partir daí, as razões isotópicas nas
águas variam sofrendo redu@es ao longo do processo evolutivo dos mecanismos
hidrológicos.

A partir deste princípio, de acordo com os percentuais de Oxigênio 18 e Deutério
verificados em amostras de águas, tendo como referência padrões locais para as
tipologias das águas, é possível determinar seu ambiente de origem ou recÍrrga
preferencial.
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De acordo com Craig (196í), a ÍelaÉo entre os isótopos'H e í8O para precipitações que
não tenham sido evaporadas, est€io linearmente relacionadas poÍ õs = g 6,. + 10
(Dansgaard, 194.6), equação conhecida como reta meteórica mundial. Para a avaliação
das características isotópicas da área de estudo, foram consideradas a reta meteórica
regional obtida das estações de Brasília e Rio de Janeiro, do tipo õo = 6,5 õra + 2,5
(Scudino, 1983), com base em normais históricas e da supra citada reta meteórica
mundial (Dansgaard, í964), definindo-se padrões pam as águas continentais.

Os resultados obtidos para as razões isotópícas de
apresentadas na TABELA 18.

Deutério e Oxigênio-18 são
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Tabela í8 . Razões tsotóplcas para D e írO

Ponto de

-amostragsm da
Agua Subterrânea

PM{1 /Antes

PM-08 /Antes

PM-12 / Antes

PM-13 / Antes

PA-Oí / Antes

PM{1 / Depois

PM{8 / Depois

PM-í2 / Depois

PM-13 / Depois

PA{1 / Depois
'ÀD=õD-8õre.

lD da
Amostra

AACM-o1-A

AACM{8.A

AACM-I2-A

AACM.13-A

AACM-PA-A

AACM-Oí-D

AACM48-D

AACM-12-D

A CM-I+D
AACM.PA-O

v§mow

6Dh
-39,29

-38,36

-35,34

-37,85

-37,81

-37,28

-37,21

-u,70
-37,25

-37,26

v§xtow

õí8oh
€,06
ô,12
-5,47

-6,07

6,14
-5,79

-5,81

-5,27

-5,U

-5,81

Excesso dê
Deutério (ÂD)*

9,21

10,58

8,46

10,69

1 1,30

I,O2

9,28

7,M
9,50

9,24

-í

0,m
i
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FIGURA 53 - GÉfico das razões de 'H e tuO para as águas subterrâneas
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De acordo mm o gráfico - FIGURA 53 - veriÍica-se que as amostras de água subterÍÉnea
apresentam relação linear divergente com a reta meteórica da estação Brasília. Esta
divergência pode ser atribuída a dois processos disüntos. O primeiro seria o processo de
evaporaÉo supeÍicial das águas meteóricas, associado às condições climáticas da
região onde se encontra a área em esfudo. Este prooesso atua de forma mais efetiva nas
águas meteóricas de recargas oriundas de precipitaçáo. O outro se relaciona às águas
subtenâneas tendo em vista a geologia local, composta por rochas sedimentiares
carbonáticas, o que propicia a oconência de processos de trocas de material carbonático.
Ambos os processos influenciam no comportamento da razão isotópica, fazendo com que
esta relação linear divirja da reta meteórica regional de Brasília.

De acordo com os conteúdos isotópicos obtidos, verifica-se que as águas do poço
profundo PA-01 e poço Íaso PM-08 que dista de 4,82 metros em relação ao primeiro,
apresentiam inicialmente mênor raÉo isotópica e distinta das demais águas dos poços
rasos. Esta similaridade e atribuída à proximidade do PM-08 em relação ao poço de
captaÉo, o que indica corÍelaÉo entre estas águas. Após o bombeamento inintemtpto
de 9 (nove) horas, as razões isotópicas destes dois poços (PA{í e PM-08) se elevam e
se equiparam, indicando águas de uma mesma origem exposta aos processos de troca
de material carbonático proveniente da litologia que clmpõe a unidade aquífera local. No
mesmo senüdo, as amostras dos poços PM41 e PM-13 demonstram aproximaÉo das
razões isotópicas com a amostra do poço profundo, indicando possível mnelaçáo entre
as águas destes pontos.

Este dado revela congruência com o fato da água do poço PA41 ser proveniente do
aquífero mais profundo com contribuição das águas do aquÍfero raso. Esta água toma-se
rica em material caóonático diluído ao longo do caminho de migração da água de
recarga, o que a difere das águas do aquífero raso oriundas de águas superficiais como
das amostras obtidas a partir do poço PM-12 monitorado.

Comparativamente, verifica-se que anterior ao início das atiüdades de bombeamento, as
águas dos poços rasos (PM-01 , PM-12 e PM-í 3) apresentavam uma razão isotópica com
desvio em relação à reta meteórica, indicando uma divergência na Íazão isotópica em -
relação às águas do aquífero profundo (PA-01), o que reÍorça a hipótese destas águas ^^
apresentarem maior contribuição de recaÍgas superflciais sujeitas a processos de ..
evapoÍação.

Do exposto, depreende-se, pelo úaço isotópico obtido, que o bombeamento realizado no
poço tubular profundo PA-01, pelo período de 09 (nove) horas inintemrptas, não acanetou
uma mistura efetiva das águas da zona de circulação rasa @ntaminada por
hidrocarbonetos @m as de circulação profunda, as quais contribuem, em maior parte,
para a explotação de 1,62m3/h do PA-Oí bombeado.

Ademais, tal resultado é conoborado pelos resultados químico-analíticos quantitativos
laboratoriais obtidos na análise de substâncias orgânicas associadas a hidrocarbonetos
(que foram identificadas nos poços raso PM{1 e PM-12), não sendo identificadas
concentraçôes de hidrocaóonetos na água do poço de captaÉo P441, ao final do
oeríodo de bombeamento. bem como tamoouco. no Do@ PM-08 adiacente ao mesmo.
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A conoborar com tal conclusão, os valores de Excesso de Deutério nos pontos amostrais
aprêsenüam-se todos compatíveis, quando comparados com suas respectivas
amostragens de entes e de após o período inintemrpto de bombeamento realizado. Os
valores de Excesso de Deutério revelam-se menores, quando associados a águas com
fragões relatirramente maiores de evapora@o, associadas à zona de cirorlação rasa,
enquanto que valores maiores de Excesso de Deutério associam-se a águas de
explotradas, predominantemente, da zona de circulação mais profunda, de menor
evaporação, associadas ao nível d'água relativamente mais profundo, do cone de
depleção causado pelo bombeamento.

Com efeito, as águas dos poços rasos PM-01, PM-12 e PM-13 indicam tratiar-se de águas
com maior contribuição de recarga por infiltração vertical ou lateral de volumes
aqlmulados a partir das precipitaçÕes locais e que possam ter sofrido um enriquecimento
isotópico associado a pro@ssos de evapora@o. Na amostra referente ao PM-12, antes
do ensaio, este efeito apresenta maior significância, em relação às demais amostras
deste grupo. Este comportamento sugere a contribuição de águas que sofreram
enriquecimento por evaporação durante a sua recarga no aquífero freático de circulação
rasa somada à troca de materiais carbonáticos presentês na composição geoquímica da
unidade aquífera superior (granular), que é pÍoduto dos processos intempéricos das
rocfias carbonáticas que constituem a litologia regional.
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9. MoDELo xronoceolócrco+lDRoouimrco

Para elaboração do modelo hidrogeoquímico foi utilizado como referência o modelo
hidrogeoquÍmico de North Oil Field - Bemidji, Minnesota, USA (USGS, 1998) - FIGURA
!f. Neste modelo são definidos 5 (cinco) zoneamentos geoquímicos para a zona saturada
(fase aquosa):

. Zona 1- @nsiste em águas naturais oxigenadas e não contaminadas;

. Zona 2 - está logo abaixo da zona vadosa e é caracterizada por baixos níveis de
concentraçôes oxigênio e elevadas concentrações de carbono inorgânico e orgânico
totais dissolvidos;

o Zona 3 - localizada imediatamente abaixo e a jusante da área de oconência de óleo
em fase livre sobrenadante ao aquífem livre. Consiste em uma pluma anóxica de
água subtenânea com elevadas concentraçÕes de Hidrocarbonetos, Mn2', Fê2* e
Metano (CH+) dissolvidos;

o Zona 1 - é uma zona de transição entre as condições anóxica e oxigenada, contém a 
^concentrações de hidrocarbonetos inferiores aos da zona 3 como resultado de

processos de degradação aeróbicas;
o Zona 5 - Consiste em água oxigenada a jusante da pluma de contaminação que

contém concentrações ligeiramente mais elevadas de constituintes dissokidos, tais a
mmo o Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos (BTEX).

Para a zona vadosa (fase vapor), 3 (três) zoneamentos foram identificados:

Zona 6 - solo não contaminado que apresenta concentraçóes de 02 próxima às
atmosféricas;
Zona 7 - é uma zona de transição, definida por concentrações mais baixas de 02 ('10-
20%), concentração de hidrocarbonetos inferior a 1 parte por milhão (ppm), e
concentÍações mais elevadas de COz (0-10%) e de Cil (0-10%).
Zona 8 - imediatamente acima do corpo contaminante, é anóxica e contém
concentrações máximas de COz (> 10%), CH4 (> 10%) e hidrocarbonetos (> 1 ppm).

FIGURA 5.4 - Modelo Hidrogeoquímico USGS, í998
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Por analogia com o modelo hidrogeoquímico de Bemidgi-Minnesotia, anteriormente
descrito, de acordo com as distribui@es dos resultados dos palâmetros físicoquímicos e
hidroquímicos levantados, depreende-se que o poço tubular PA{í e o PM{8 se
enquadram ra Zona 1 , não impac{ada pela contiaminação de hidrocaÍbonetos. Nestes
pontos amostrais não foram detectadas concentrações de hidrocarbonetos, seja antes,
seja após bombeamento de 9 (nove) horas inintemrptas do PA{1.

Considerando que a maior fração das águas captadas pelo poço tubular profundo PA{1
sâo e)üaídas em maior profundidade e a Ínontante da zqta de ocorÉncia de
concenbações de hidrocarbonetos de petÉleo, é de se esperar toores de OD nestas
águas nafuralmente mais elevados que nas águas provenientes da área sob influência da
pluma de contaminação, onde a água tende a tomar-se anóxica.

A zona 2, a fluxo natural montante da contaminação, teoricamente apresenta baixas
concentrações de OD. Sugee-se que nestia zona aquífera tamtÉm sejam constiatadas
maiores concentrações de carbono orgânico e inorgânico total e dissolvido. Dentre os
poços monitorados, verifica-se que as águas amostradas não indicaram características
representativas desta zona.

Deüdo à ausência histórica de hidrocarbonetos em fase livre imiscível em meio aquoso,
considera-se a extinção ou inexistência de evidências aplicáveis à zona 3 de
contaminaçâo na área do gte.

Os poços PM-01 indica um comportamento transicional entre a zona 3 e zona 4, onde
o@Írem prcoessos de biodegradação nafural de hidrocarbonetos. Neste zoneamento
hidroquímico, verificam-se altas concentrações de hidrocarbonetos ê um ambiente de
transiçâo anóxico a oxigenado, conforme atestam os valores de OD e Eh, além de
concentraÉo quantificável de Manganês variando de 2,23tglL.

O PM-12 aprêsenta características que o enquadram na zona 5, em po§ção mais extema
em relação à pluma de contaminaçâo de hidrocarbonetos. Neste ponto foram detêctadas
concentrações de hidrocaóonetos de petróleo dissolüdos em meio aquoso (BTEX), além
de traços de Fe e Mn.

O PM-í3 apÍesentou concenbações de OD entre 3,6 e 3,7m9/L e traços de Pb, Mn e Fe.
No entanto não foram detectadas concentraçóes de hidrocarbonetos de petróleo, o que
caracterizaria o mesmo como estando inserido a em uma zona hidroquímica transitória
entÍe a zona 5eazona1.

Considerando que não houve monitoramento do solo, não foram definidos limites para as
zonas 7 e 8.

A FIGURA 55 ilustra o modelo hidrogeoquímico conceitual para a área do Comercial
Claros Montes Ltda. A pluma de Íase dissolvida de hidrocarbonetos, na área do slÍe em
pauta, apresenta movimento advectivo ao longo do fluxo subtenâneo associado ao
aquífero freático, da zona de circulação rasa, segundo direção e sentido SSE, e não
impactua a qualidade da água bombeada do poço PA-01, sob regime operacional de 9
(nove) horas inintenuptas de bombeamento, à taxa explotaÉo de 1,62m3/h, vazão
máxima obtida pelo sistema de bombeamento instalado no poço local.
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O posicionamento do poço tubular profundo PA-01, conforme anteriormente mostrado,
situa-se na por@o NE da pluma dê contaminaÉo, a jusante e Íora do trajeto natural do
fluxo da água subtenânea da áÍea de oconência das concentrações de hidrocarbonetos,
cuja fonte se encontra nas imediações dos pontos amostrais PM-Oí e PM-12.

Em conformidade com os dados hidrodinâmicos, com as medi@es dos parâmetros físico-
químicos in loco, com os dados hidroquímicos, químim-analíticos convencionais e
isotópicos levantados, conclui-se que a atual opera@o do poço tubular profundo existente
PA-01, sob regime diário de bombeamento de até 5 (cinco) horas diárias e repouso
mínimo de 12 (doze) horas, é viável, tendo em vista os aspectos ambientais.

Tal afirmativa reside no Íato de que, realizados os ensaios hidrodinâmicos, com
bombeamentos de 9 (nove) horas inintemrptas do poço PA4í, o raio de influência
calctlado revelou-se não se expandir além dos 3,69m (fês metros e sessenta e nove
centímetros), distância aquém da zona de contaminação de hidrocarbonetos, não se
realizando condi@es de "captura" de águas contaminadas por BTEX e metiais pesados
associadas ao processos de biodegradaçâo natural dos hidrocarbonetos preteritamente
infiltrados no solo, na área do site em apreço.

Além disso, os dados químico-analíticos quanütativos e isotópicos conoboram com essa
aÍirmativa, já que nâo foram identiÍicadas concentraçôes de hidrocarbonetos na água do
poço PA-01 bombeado, em suas amostras coletadas, seja no início do ensaio de
bombeamento, seja imediatamente após as citadas nove horas inintemrptas de
bombeamento, sob uma taxa de 1,62m"/h uülizando-se o equipamento existente instalado
neste poço. Quanto aos dados isotópicos levantados como traçadores naturais da água
subterrânea, verificou-se, analogamente, que a água bombeada do poço PA{1, seja
antes do bombeamento, seja após bombeamento das citadas oito horas inintemrptas,
apresenta-se isotopicamente diferenciada das águas do Íreático de circulação rasa
localizados na ârea de oconência da pluma de concentraÉo de hidrocarbonetos de
petóleo, resultado que leva à conclusâo de que a maior parte da água explotada do PA-
01 é representativa do aquífero de circulação mais profunda, não impactada pela
contraminaÉo de hidrocarbonetos.
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Com base nas informações geológicas regional e local, nas características construtivas
dos poços eÍstentes e respec'tiva descrição do substrato litologico peneúado, na
piezometria sob fluxo natural e induzido por bombeamento nos ensaios executados e na
interpretação dos dados hirJroquímicos convencionais e isotópicos aqui levantados, foi
concebido o modelo hidrogeologico conceitual da área, análogo ao modelo
hidrogeoquÍmico anteriormente apresentado, conforme descrição a seguir.

O substrato litológico local é caractenzÂdo pela oconência de rochas sedimentares
(calcários, margas e siltitos) associadas indiferenciadamente aos litotipos pertencente à
Forma@o Sena de Santa Helena inserida na estratigrafia do Grupo Bambuí, composta
por rochas carbonáticas de ambiente marinho plataformal, cujo horizonte mais
subsuperficial, entre 5 - 6m de profundidade até a superfície do teneno é consütuído por
um manto in situ de rocha decomposta a alterada, sobrejacente à rocha sã, com
profundidade estimada variando de 6 - 70 m, Íormadora de um sistema aquífero
carstificado, com provável formação de condutos subterrâneos.

O sistema aqu Ífero local é represêntado por duas zonas aquíferas diferenciadas, tais
sejam:

Zona aquífera superior, de circulação rasa, corespondente ao aquífero freático
(livre) constituído pela zona saturada de um delgado manto decomposto, de
comportamento hidrogeológico similar a um meio poroso, constituído por solo
residual de granulomeúia fina, argilosa a silto-argilosa, fruto de processos de
intemperismo, típico da alteraçâo de rochas carbonáücas coÍno margas, calcários,
Íolhelhos e siltitos, na qual circulam as águas subtenâneas entre os vazios gerados
pelo intemperismo químico e físico. A profundidade do nivel freático é da ordem de
3 a 7 metros, conespondentes a cargas hidÉulicas estimadas de 621,40-619,60m,
com fluxo natural (não induzido por bombeamento) no sentido S-SE, tendo como
limitrador do fluxo de águas do freático o corpo superficial denominado órrego
Vieira, que delimita a porÉo sul do teneno da área do Comercial Claros Montes,
com fluxo de sentido para NE, já fora deste srÍe. Sua vulnerabilidade natural à
contaÍninação pode ser considerada média, em função da capacidade de
depuração das argilas e siltes presentes, e da profundidade do nível freático, com
variações inÍeriores à 5 (cinm) metros, conforme avaliaçâo proposta por Foster, S.,
1987 e Foster S. & Hirata, R., 1993).

a

a

@

Zona aquÍfera inferior, subjacente, de circulaçáo mais profunda e regional, que
constitui o aquífero fissural provavelmente carstificado, heterogêneo, de porosidade
e permeabilidade secundárias por Íratura e por dissoluÉo, pÍocesso comum neste
tipo litológico, o qual origina condutos subtenâneos de cirorlação das águas, orja
descarga natural possivelmente se dirige em senüdo S-SE, para o nível de base
regional, representado pela drenagem do rio Vieira. O seu nível d'água observado
no poço tubular profundo (48m) PA-01 revela-se diferenciado (em rela@o ao
aquífero freático sobrejacente), ou seja, apresenta um nível inferior ao do aquífero
freáüco sobrejacente: - dada a profundidade do PA-01 , o mesmo intersecta zonas
fraturadas hidraulicamente interconectadas a cargas hidÉulicas mais baixas, no
domínio do meio aquífero fissural. Sua vulnerabilidade natural à contaminação
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O raio de influência calculado não se expandiu além dos 3,70 m (três meúos e setenta
centímetros), distância que nâo atingiu a zona de contaminaÉo de hidrocarbonetos (onde
estão situados os poços contaminados PM-0í e PM-12), o que não indicou coeÍstir a -.
condi@es de "captura" das águas contaminadas pelos compostos BTEX.

pode ser considerada relativamente baixa, já que se encontra subjacente
(encoberto) pelo aquífero freático supra descrito.

Sob condi@s de fluxo induzido por bombeamento do poço profundo PA{1 e observaÉo
de quatro poços rasos com espaçamentos de até 54-55m desse poço bombeado, o
sistema aquífero em pauta apresentou respostas que permitiram estimar valores dos
parâmetros hidráulicos (T, K, S), bem como fazer estimativas do raio de influência (R) e
da zona de captura, resufhnte do co-ne de depleção originado pelo bombeamento de nove
horas inintemrptas â taxa de 1 ,62 m"/h.

Tais resultados são pois, ilustrados no presente modelo hidrogeologico conceitual,
apresentado na FIGURA 56 a seguir.

Os dados químico-analíticos quantitativos conoboram com os resultados acima expostos,
já que não foram identificadas concentrações de hidrocarbonetos na água do poço PA{1
bombeado, em amostras coletadas no início e a final do bombeamento.

Por sua vez, os dados isotópicos de conteúdo de Oxigênio-18 (18O) e Deutério 12H;
levantados como traçadores naturais da água subtenânea, apresentaram resultados que
indicam que a água bombeada a partir do poço PA-01 apos o bombeamento tende â
apresentar isotopicamente tendência de similaridade com as águas do freático de
circulação rasa. Este resultado leva à conclusão de que a água explotada a partir do
aquífero de cirorlação mais profunda pelo poço PA{í (vazão de 1,62m3/h durante 8:00h
inintemrptas) recebe contribuiÉo de uma mesma fonte de recarga que o aquífero de
circulação rasa. Já o poço PM-12, mais a jusante, recebe contribuiçáo de águas
superficiais diÍerenciadas, possivelmente com influência das águas do rio Vieira,
localizado a cerca de 40 metros deste ponto.

Do exposto, conclui-se que a afual operaçâo do poço fubular profundo existente PA-Oí,
sob regime diário de bombeamento inintenupto de 5 (cinco) horas e repouso (no mínimo)
de 12 (doze) horas, à taxa explotaÉo de 1,62m3/h, seja viável, do ponto de vistia
ambiental.

A pluma de fase dissolúda de hidrocarbonetos, na área do srte, apresenta moümento
advectivo ao longo do fluxo subtenâneo associado ao aquífero freático, da zona de
circulaçáo rasa, segundo direção e sentido S-SE e não impactua a qualidade da água
bombeada do poço PA-01.

@
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Com base nos resultados dos estudos hidtodinâmicos e hidroquÍmicos aqui conduzidos
para avalhção da interconexão hidráulica entre o aquífero freático raso contaminado por
hidrocarbonetos e o aquífero fissural subjacente, na área do Comercial Claros Montes
Ltda, com enf,oque no impacto sobre a qualidade da água atualmente explotada do
aquifero fissural, são a seguir epostas as seguintes conclusões:

o Os dados obtidos dos ensaios hidrodinâmicos e análises hidoquímicas, possibilitaram
a determinação dos paÉmetros hidÉulicos e hidroquímicos de interesse, associados
às caracterisücas dos aquíferos e sua conelação, em conformidade com o objetivo
proposto, logrando-se fomecer resultados conclusivos sobre as conelações de
interconexão hidráulica de aquÍferos na área avaliada.

. Sob conctições de fluxo induãdo por bombeamento do poço profundo PA{1 e
observação de quabo poços rasos com espaçamentos de até 54-55m desse poço
bombeado, o sistema aquíÍero em pauta apresentou respostas que permiüram estimar
valores dos paÉmetros hidÉulicos (T, K, S), bem como Íazer estimativas do raio de
influência (R) e da zona de captura, resultante do cone d^e depleÉo originado pelo
bombearnento de nove horas inintemrptas à taxa de 't,62m"/h.

Esses resultados revelaram que sob um regime de bombeamento inintemlpto de 9
horas, do poço PA-01, captando água do aquífero fissural (cárstico), não ocone a
captura da pluma de contaminação de hidrocarbonetos sob fase dissolüda, eústente
no aquífero freáüco raso, já que os poços de observação PM-01, PM-12 e PM-'t3
localízados na ârea de influência da pluma e distanciados entre 3iÍlm (trinta e três
mebos) e 55m (cinquenta e cinco metros) do poço bombeado PA-01, não sofreram
rebaixamento ao longo de todo o ensaio realizado; ressalta-se que, o poço PM48
localizado a 4,8 m do poço de captação PA{í, tamtÉm não apresentou interferência
hidrodinâmica (rebaixamento) ao longo dos testes.

o

. Tal afirmativa reside no fato de que, realizados os ensaios hidrodinâmicos, com
bombeamentos dê I horas ininterruptas do poço P441, o raio de influência calculado
revelou-se não se expandír além dos 3,7 m (três metros e setenta centímetros),
distância aquém da zona de contaminação de hidrccarbonetos, náo se realizando
portanto, condições hidÉulicas de "captura" de águas contaminadas por BTEX e
demais hidrocarbonetos de petróleo preteritamente infiltÍados no solo, na área do site
em apreço.

o Este resultado é conoborado pelos dados analíticos hidroquímicos obtidos, os quais
se apresentam compatíveis, já que não foram detectados compostos orgânicos de
hidrocarbonetos no referido poço bombeado PA41 antes e após o bombeamento;
além disso, as relaÉes iônicas coexistentes entre as águas dos dois sistemas
aquíferos (coletadas imediatamente antes e depois do ensaio hidrodinâmico) denotam
ligeira e diÍerenciação enúe si. Quanto aos conteúdos isotópicos de Deutério e
Oxigênio-18 utilizados como traçadores naturais, verifica-se que poços locados em
ambos os sistemas aquíferos pesquisados (excato o PM-12) apresentam similaridade,
o que indicaria uma suposta conelação quanto a origem de suas águas de recarga, o
que propriamente não caracteriza o aporte de contaminantes para o aquífero inferior,
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já que os compostos de interesse analisados classificados como LNAPL (apresentam
densidade menor que a da água) e, devido aos processos depurativos naturais, não
alcançam maiores profundidades do aquÍfero de circulação mais profunda explotado
pelo poço P441.

Dados hidroquímicos levantados tranto no poço profundo bombeado como nos poços
rasos de observação, auxiliados pelo traço diferenciado do conteúdo isotópico de
Deutério e Oxigênio-í8, permiüram portanto fomecer resultados indicativos de que,
para um regime de bombeamento inferior a t horas de bombeamento inintemJpto,
com extraÉo de água do aquifero fissural, não ocorre mistura significativa entre as
suas águas com as do aquífero freático poroso raso, impactado pela contaminaçáo de
hidrocarbonetos - de densidade menor que a da água subtenânea - e que na
condição de fluxo não influenciado por bombeamentos, a interconexão hidÉulica
entre o aquífero subjacente e o aquífero sobrejacente (livre), mesmo que
indiretamente coexistente - seja pela infiltração das águas pluviais de recarga sob
cargas hidráulicas mais elevadas, seja pela percolaÉo intra-fraturas (localmente sob
a condição de semi-confinamento) - não impactua a qualidade das águas do aquífero
fissural - resultado conoborado pela ineÍstência de concentrações de compostos
orgânicos de hidrocarbonetos no poço bombeado PA-0í, em suas amostras
coletadas, seja no início do ensaio de bombeamento, seja imediatamente após ,as
citadas nove horas ininterÍuptas de bombeamento, sob uma taxa de 1 ,62 m3lh
utilizando-se o equipamento existente instalado neste poço.

Quanto aos dados isotópicos levantados como traçadores naturais da água
subtenânea, veriÍicou-se, pois, que a água bombeada do poço PA{í, antes e após
bombeamento por oito horas inintemrptas, apresenta similaridade isotópica com as
águas do aquífero freático de circulação rasa (exceto as águas do PM-í2), resultado
que leva à conclusão de que a água explotada do poço PA-01 recebe contribuiçáo de
águas de origem similar à do aquífero superior livre.

Depreende-se que o bombeamento realizado no poço tubular profundo P441, pelo
período de 9 (nove) horas inintemrptas, nâo a@netou no anaste dos contaminantes a
partir da água da zona de circulafro rasa (contaminadas por hidrocarbonetos) para a 

-água da zona de circulação profunda, a qual contribui, em maior parte, para
explota@o de 1,62m"/h do PA{1 bombeado.

Os resultados hidrodinâmicos e hidroquímicos levam, pois, à conclusão de que o
regime operacional atual do poço PA-01 com bombeamento de í,62m3/h no período
diário máximo de 5 (cinco) horas, náo oferece risco de bombear água contaminada
proveniente da contaminação de hidrocarbonetos existente no domínio do aquífero
freático, poroso, sobrejacente.

A pluma de fase dissolvida de hidrocarbonetos, na área do srtê em pauta, apresenta
moümento advectivo ao longo do fluxo subtenâneo associado ao aquíÍero freático, da
zona de circulação rasa, segundo direção e sentido SE e não impactua a qualidade
da água bombeada do poço PA{1, sob regime operacional de 9 (nove) horas
inintemrptas de bombeamento, à taxa explotaÉo de 1,62m'/h.
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Em conformidade com os dados hiclrodinâmicos, @m as medições dos parâmetros
físim4uímicos in loco, am os dados hidroquímicos químico-analíticos convencionais
e isotópicos levantados, conclui-se que a atual operação do poço tubular profundo
existente PA-01, sob regime diário de bombeamento ininterrupto de até 5 (cinco)
horas e repouso (no minimo) de 12 (doze) horas, seja üável, do ponto de ústa
ambiental.

Do exposto, conclui-se que o poço PA{1, captando do aquífero fissural, não promove
interferência nos poços rasos captando do aquífero freático (contaminado) da zona de
circulação rasa. Desta forma, considera-se remota a probabilidade de aporte de
contaminantes de hidrocarbonetos na água atualmente explotada através das
atividades de bombeamento desse poço profundo (PA-01), tendo em vista a sua
dinâmica atual de operaÉo, à taxa de I ,62m"/h sob regime diário de apenas 5 horas
de bombeamento.
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'12. RECOÍI|ENoaçÕeS

Com base nos resultados obtidos a partir dos ensaios hidrodinâmicos e análises
hidroquímicas, realizados no poço de captaÉo de água subtenânea e poços de
monitoramento selecionados localizados na área do empreendimento Comercial Claros
Montes Ltda, recomenda-se:

- Como medida preventiva de segurança à saúde, a não utilização do poço para fins de
ingest€io tendo em üsta a qualidade da água explotada, que indica mmposição aquém da
ideal para a potabilidade para fins de ingestão humana;

- Providenciar o processo de renovação ou obtençâo da outorga para a o uso das águas
subtenâneas explotadas a partir do poço tubular profundo PA-0í, tendo em vista a
finalidade atual da água subtenânea consumida;

- Monitoramento periódico, em caráter preventivo, das águas do reÍerido poço de ^ -,
captação PA-O'I e poçps de monitoramento instalados no local para análise hidroquímica
dos parâmetros hidrocarbonetos. Para fins de consumo humano e ingestÊio das águas, ^
recomenda-se a avaliaçâo da potabilidade (Portaria M.S. 2.9í4120íí) da água explotada ^
desse poço PA-01 e as tecnologias de tratamento mais adequadas para as águas a
contaminadas do aquífero freático de circulaçâo rasa.

- Caso em futuro próximo, o poço PA-01 venha a ser reinstalado com novo sistema de
motobomba submersível, recomenda-se que para tal reinstalaçâo, seja concebido um
dimensionamento similar ao atual sistema de bombeamento, levando-se em @nta uma
taxa de bombeamento de 1,62 m3ft, e um regime operacional diário não superior a 9
(nove) horas de bombeamento ininterrupto, de modo a que seja executada a sua
operação sem prejuízos decorrentes de impactos ambientais causados inadvertidamente
por sua sobre-explotaÉo e eventual captura de águas contaminadas por hidrocarbonetos
advindas por fluxo induzido, do aquífero freático de circulaçáo rasa.
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I 3. REsPoNsABtLtDADE rÉctrca

O processo de coleta de dados, levantamento de informações e condusões obtidas neste
relatório, foram executados pela AMBFIATEC, tendo por refurência a boa técnica baseada
rigorosamente nas normas e procedimentos técnicos nacionais e intemacionais.

Os resultados originados dos serviços laboratoriais ou de empresas terceiras, são de
inteira responsabilidade das mesmas, estando estas devidamente registradas pela
anotaÉo de responsabilidade técnica junto ao seu órgáo fiscalizador representativo.

Os resultados obtidos neste relatório sâo de propriedade da AMBRATEC e cliente,
devendo ser utilizados exclusivamente aos fins contratados. Qualquer utilização deste
trabalho de forma estranha às suas finalidades originais, ainda que de forma parcial,
isentará a AMBRATEC de qualquer responsabilidade legal.

Os técnicos envolvirlos neste trabalho por parte da AMBRATEC são deüdamente
registrados e regularizados pelo Conselho Regional de Engenharia do Estado de Minas
Gerais - CREÂ/ MG. A AnotaÉo de Responsabilidade TécnÍca - ART - referente a este
serviço se en@ntra no ANEXO Vl.

Equipe Técnica:

Asslnatura Nome do Profrsslonal Função

CIáudio Henrique ProjetistaB,
lr,t)r-. r li' r'-',: ,

Cârolina C. M. Rocha Analista Ambiental

Samuel Gonçalves Cmrdenador de Projetos

Rafael C. Mariano Responsável Técnico
GeologdEng. Civil
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ANEXO I - TABEIá DE CLAssrRcAçÂo DE Posros DE SERvrços CoNFoRf,E o ATBlEilTE
ENToRNo - ABNT/NBR í3786/09
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TABELA A.í . cLAsslFlcAçÃo oos posros DE sERvtço coNFoRME o
AMBIENTE ENTORilO - ABNTNBR í3786/09

Cla3se 0

Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes seguinles

Cla3se í
Rede de drenagem de águas pluviais x
Rede subterrânea de seNiços (água, esgoto, telefone, energia elétrica, etc.) x
Fossa em áreas uóanas

Edifício multifamiliar com até quatro andares

Classo 2

Asilo

Edifício multifamiliar com mais de quatro andares x
Favela em cota igual ou superior à de posto

Edifício de escritórios coÍnerciais com quatro ou mais pavimentos

Poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico x
Casa de espetáculos ou templo

Escola e/ou creche x

Hospital

Claese 3

Favela em cota inferior à do posto

Metrô em cota inferior à do solo

Garaçm residencial ou comercial construída em cota inferior à do solo

Túnel construído em cota inferior à do solo

Edificação residencial, comercial ou industrial, construída em cota infeÍior à do solo

Atividades industriais e operaçôes de risco '
Âgua de subsolo uülizada para abaslecimento público da cidade
(independentemente do perímetro de 100 m)

Empreendimerúos localizados em região que contenha formaÉo geológica cársüca

Corpos naturais superficiais de água, bem como seus Íormadores, destinados a

- abastecimento domésüco

- proteção das comunidades aquáücas

- recÍeâÉo de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho, etc.)

- inigaÉo

- criaçáo natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentaÉo humana
conÍorme Resoluçáo CONAMA No 20).

(') - Entedêsê como st vidsô ê opêr'áçú6 dê ósco o amâzênâÍEnto 6 Ínanusêro d6 êxpkÉivc, bêm coíro lo.ris d€ caÍga o de-çcáÍgÉ de
inlaÍnáv6is llquidc (bâ3ê € têrÍr nal)

Classe NBR-í37E6/09: ( ) §l3EQ ( ) Classê í. (X) Classê 2. ( )Classe3
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ANEXO Il - lLUsrRAçÕEs ForocnÁrrcas
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Foto 02 - Msta em detalhe da pista
de abastecimento.

Foto 04 - EdificaÉo comercial do
empreendimento.

Foto 0í - Msta geral do
empreendimento.

Foto 03 - Sistema de
armazenamento subtenâneo de
combustíveis (SASC)
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Foto 05 - Levantamento
topográÍico com estaçáo total

Foto 07 - Hidrômeúo instalado
no poço e utilizado para
mediçáo da vazáo durante o
teste.

Foto 06 - Poço tubular
profundo - PA-01.

Foto 08 - Tubo de PVC
introduzido no poço para

monitoramento do NA.
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Foto 09 - Bomba de bexiga
descartável para amostragem de

baixavazão

Foto íí - Amostragem de baixa
vazão com élula de fluxo e

monitoramento hidroquímico ln slÍu

Foto í0 - Bexiga descartável
utilizada na bomba de baixa

Yazâo.

Foto í2 - Método de filtragem de
amostras utilizando filtro com

membrana 0,45 p.
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ANEXO !!! - LEvAirÍArrENTo TopocRÁFtco
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Ângulo
HoÍlzontal

0'00'01"

266"21'L5"

49'01',53'

42"32'48"

322"zL',58"

16"58'23"

24"52'08"

15"01',46"

13"L2'.72"

8"51'47',

351"47',02'

3tl6'/l8'35"

349"15'54',

351'36',16"

9'20'11'

19"m'07"

350"37',07'

349'58',12"

349'rt6'01"

29"14'29"

325"35'24',

296"47'28"

298"37'5L"

324"L6'.37"

305"39'00'

331"30'26"

314'13'07"

335"37'56"

321"44',24.

339"52',39'.

328'18',52',

20"71',26"

65"47',06"

6t'77'.15"

60"45'03"

9"47',30"

76"2A'24"

9orr"ot="
Distância (m)

35.566

78.952

12.963

13.549

tt.428

25.876

7r.574

L6.291

18.885

23.732

23.O74

10.201

12.326

2t.o52

2L.676

13.254

18.045

15.tt65

9.61

L7.474

8.748

10.53

16.138

12.879

16.075

r6.404

19.224

19.865

22.536

24.62L

26.974

5.694

16.52

17.235

26.526

35.212

39.@7

Estação

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

PI

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

PI

P1

P1

P1

P1

ldentificeção Descrição

RE

VANT

sAo3

coB

coB

coB

ILHA

ILHA

ILHA

ILHA

ILHA

ILHA

BOMB

BOMB

BOMB

BOMB

FIL

FIL

cx.P

cx.P

cx.P

cx. P

cx.P

TANq

TANQ

TANQ

TANQ

TANQ

TANQ

TANQ

TANQ

PM3

BU

RUA

RUA

RUA

RUA

Ângulo
Vertlcel

88'19'12"

89"30'46"

88'30'21',

88"25'36',

78"44',OL"

u"?7'42"

88"00'51'

88'37'r10"

88"41'40"

88" ',07"

88"53',14"

87'50',21"

88"06',25"

88'49',37"

88'50'23"

88"25',20"

88'20',58"

88"07'32"

87'49',04"

88"03',37',

a7"54'45"

88"10'48"

88"21'03"

88'21',49'

88"38',32'

88'40',58"

88"51',18"

88'52',09"

88"58',53"

88'59'28'

89'07'04"

88"06's6"

90'33'11"

90"!7',57"

89'43',34"

89"47',19"

89"53'.10"

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

Pt2

P13

Pt4

P15

P16

PL7

P18

P19

P20

P27

P22

P23

P24

?25

P26

P27

P2A

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38
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EstaÉo

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

ldeÍ ificaÉo Descrição

COMER

COMER

COMER

RUA

RUA

HOTEL

HOTEL

RUA

RUA

sAo

T.OLEO

T.OLEO

T.OLEO

cx.P

cx.P

ESCRI

ESCRI

wc

wc
COMER

COMER

COMER

COMER

COMER

PM2

RUA

RUA

RE

VANT

T.OLEO

T.OLEO

T.OLEO

cx.P

cx.P

BU

BU

BU

Ângulo
Horlzontal

88'44',16"

106'02',27"

133'38'03"

133'11'34"

74L"22'52"

728"47'31',

221"5t'52"

222"36',45'

239'50',11"

242"'t',47"

244'21',45"

24S'45'09"

261"36',03"

274'33',38"

267'30',23"

77t"52'52"

274"29',49"

274'29',50"

275"0É-'L3"

276"U'57"

277"22',15"

284':t4'04'

319'19',09"

328"30',53',

336'30',08',

336'11',45"

335"57'37',

0'00'01"

284'37'50',

14'14',18"

9"13',27"

1"32',10"

359'02'33',

0'08'32"

196"22'09',

31'49',39"

38'08'14"

Ângulo
Vertical

89'53',20'

90"t7'37"

90'52'25"

90'52'26"

91"13'OO"

89"52',44"

89'45',26"

90"t3',27"

89'54'57"

89"31'33"

89'40'25"

89'10'39"

89"07'08"

89"18'30'

89"13',34',

89'05'07"

88'54'51"

88'g'52"

88"50'53"

88'39'50"

88'24'53',

87'23'06',

88"O4'22',

88'17'40',

88"33'50',

88'25'36',

88"24'45"

90'01'28',

89"05'26"

90'02'41"

89"50',06"

89"48',OO"

89"46',56"

89"02',r10"

89"36',08"

90"27'31"

90"22',08'

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

P46

P47

P/l8

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55

P56

P57

P58

P59

P60

P61

P62

P63

Pil
P65

P5

P6

P66

P67

P68

P69

P70

P7L

P72

P73

Diíâncla (ml

25.O7L

26.w
35.105

32.185

24.84

12.036

29.755

26.22

L9.771

21.2t3

32.877

18.137

19.ql9

37.325

38.32

45.111

38.854

38.U2

35.605

31.196

26.724

15.474

23.42t

29.708

27 .207

29.A76

38.011

74.975

39.55

49.967

47 .053

59.916

40.753

20.88

17.08

56.113

36.837

@ AMBRÂTEC 1(82-1310/14
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EsteÉo

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

?4

P4

P4

P4

?4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

ldentmcaÉo

P74

P75

P76

P77

P78

P79

P80

P81

P82

P83

PU

P85

P86

PA7

P88

P89

P9o

P91

w2
P93

P94

P95

P96

P97

P98

P99

P100

P101

P102

P103

P104

P105

P106

PLOT

P108

P109

P110

Dê§crição

COMER

COMER

COMER

COMER

TANQ

TANQ

TANQ

TANQ

TANq

TANQ

coB

coB

coB

coB

ILHA

ILHA

ILHA

ILHA

BOMB

BOMB

BOMB

BOMB

FILT

cx.P

cx.P

cx. P

TANQ

TANQ

TANQ

TANQ

cx. P

cx.P

cx. P

o(.P

cx. P

PM1

PM4

Ângulo
HoÍlzontal

355'12'44',

352'19',03"

295"49'28"

285"tt'29"

273"Og',29"

291"02'35"

261"42'43',

282"48'.22"

244"34'.57"

260'52'03',

222'to',35"

222"58'LO',

253'50'41"

276"46',23"

267'rtzL"

247"07'L9"

231'43'43"

239"42'08"

236'37'27"

23t"44'39'

2@"24'30"

28"22',44"

251'(E'49"

222"38',45"

232'31',35"

223"O6'.24"

227"79',0í."

226"43',40"

235"L7'.43"

234"13'04',

255"51'42',

267'38'35"

257"t2'L3"

264"25'58',

27t"29'L5"

266'24',4t"

276'ZZ'2!"

Ângulo
VeÍtlcel

89'25'53"

87'36'38"

a7",7'56"

88"24'.44"

87'58'.15"

87"41'.42"

87"34',22"

86'52',52"

86"59'01"

86'12'00"

87'10',10"

88'43',08"

88"53',52"

88"13'.50"

87'55',33"

88'47'.13',

88"43',18"

a7'23',27"

87"34'.L6"

88'31',23"

88'07'13"

88'41',28"

88"10'15'

88'00'30"

88'13'54'

88"33',32'.

88'50',23"

89'12',13'

88'48',55'.

86'03',s1'

88'14',53',

88'22'05'

8"37',26"

88'28'.25"

88'28',40"

88'44'.38"

88"114'.54"

Distiincia (m)

26.747

19.155

L6.703

28.69Í'

D.r45
13.99

13.532

9.686

lt.667

6.869

12.045

26.751

30.364

19.303

15.353

28.233

26.23

L2.479

L4.792

23.808

17.@6

25.4L6

23.2

15.713

18.986

21.978

26./l88

31.819

26.479

32.664

22.363

2L.7LL

26.744

24.577

23.4L2

26.709

26.368

@ AMBRATEC 162-í310/r4
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EstaÉo

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P7

P7

P7

P7

P7

P7

?7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

ldentifrcação

P111

Pt72

P113

P114

P115

P116

PttT

P8

P118

P119

P120

PIZL

Pt22

PL23

PL24

P125

PL26

PL27

P128

P129

P130

P131

P132

P133

P134

P135

P136

P137

P138

P139

P140

P141

Pt12

P143

D6cÍição

PM5

PM5

PMlO

PM11

PM12

RUA

RUA

RE

sAo

DESCÁ

PM4

PM1

PM13

DESCA

PM7

ESGO

RUA

RUA

PT

PM8

COMER

COMER

LAVA

TAVA

BORR

BORR

COMER

COMER

PM14

PM15

PM2

RUÂ

RUA

VANT

Ângulo
Horlzontal

279"25',L7',

245"06'50"

290'56'04',

2t6'24'23"

220"29'30"

158"50'57',

168'31'43',

359'59'57',

14"26',30"

13"13',39"

15"51',48"

30"33',30"

59'i14',39',

59"18'22'

73"43',17"

59"05'15'

53"10',17',

76'49'28"

283'54'56',

281"46'20',

267'37'LO"

270'45'53"

270'45',53',

272"23'.53"

272"23'5É."

275'35'34"

275"35'36"

358'59'27.

356"58'42'

357'20'33"

186'26'31"

184"45',07"

177"79',23"

177"11'00"

Ângulo
Vêrtlcal

88'06',17"

88'52'48"

85"43',45'

87'11',00"

88"55'00"

89"26',10"

89'26'23"

89"42',05',

86'36',20"

87'08'18"

88"02',09"

88'22',18"

89"16'56"

89"11'.34',

89'09'39"

88"22'.50',

88"59',42',

88'59'31"

88'32',53"

88"32'.56',

89'34'29',

89"11',51"

89'11'52"

89"m',07"

89"00'08'

88"54',58"

88"í'58"
86'4'24"

89'08'47"

88'21',10'

89'49',54',

89'38'45'

89"24'24"

89"24',05"

Distância lm)

18.705

30.591

6.59

12.031

28.665

19.708

10.191

39.539

to.227

11.35

14.015

76.452

30.568

31.855

t6.496

12.18

L9.25

15.614

23.346

20.359

56.313

43.525

43.533

38.952

38.982

32.218

32.22

10.665

24.431

15.237

61.445

56.439

55.738

77.36

@ AMBRATEC í62-1310/14
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CaorroáU lnspeção de Recebimento de Amostres

Oía da a9Iwáíão:

ollo9l20LL

CódLo do doorn.íto

FOR S.8.2{1CR

Recebimento Datá: 26/@12074 t5:@:o9

CódiBo imemo proJeto Cronolab: 2830lZO14

Itêns de verlficação
Item Resultado
01 - A caixa ou embalagem das amostras foi recebida fechada e não
apresenta sinais de violação?

Sim

02 - Os frascos contendo as amostras estão íntegros e não apresentam
sinais de vazamento?

Sim

03 - Os rótulos estão íntegros e legíveis? Sim

04 - Existe Cadeia de Custódia acompanhando as amostras com todas as

informações preenchidas?
Sim

05 - É possível a identificação das análises solicitadas? Sim

06 - Têmperatura no Recebimento 'C 3,8

07 - Termômetro usado no Recebimento T08

08 - A temperatura medida eíá dentro da faixa aceitável para as análises

solicitadas?
Sim

09 - O número de amostras recebidas e suas descrições, confere com as

listadas na custódia?
Sim

Critérios de Avaliação
Respostas afirmativas em todos os itens avaliados acima permitem cadastrâmento das amostras enviadas no
sistema ínterno de controle de amostras.
No caso de alguma íesposta negativa as amostras deverão ser logadas e as irregularidades informadas ao

cliente mediante envio de e-mail. As amostras regulares poderão ter seu andamento normalmente.
PaÍecer Recebimento das Amoskas Responsável:

Thil8o óâ gfua Manoêl
Âurili.r dÊ làboràtório

Reccb'hênto de AmostÍes

Aprovado

Observeção:

Elaborado por: Guilherme Azevedo Aprovado por: Henrique Mendes Revisão:1
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'#;;
*ãk*:=

F+i-.=*Fl
neulróRto enelínco - Ne 16769/2014-1.0

Proieto 283O(2OL4

o.d6dodütr

EmpÍesâ Ambratec Gêologia e Engenharia ltda

Endereço: Avenida Professor Mario Werneck,2170 sala701, Buritis

Solicitante carolina Rocha

ld. Projeto: Comercial Claros Montes

Dadcdírroa

ldentificação: ÁACM - 014

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37771

Data da Coleta: 22/@12074 09:00 Data e Hora da Custádia: 26109/201415:OO

Coletor Cliente

.D. - Não detectâdo acima do úmite de Ouantificâção

N.D. - Não detectado acima do úmite dê QuantiÍicaÉo

H
Rlsdt dc An.Hticc

lo*"a.*ryuq/ror.
Atente QuÍmlco LJmite de q uantlficâção Unidade ConcentrâÉo Unidade
Cálcio 0,0500 mtlL 727,8208 mc/t
Matnésio 0,0s00 m'EIL 10,8288 mqlL
sódio 0,0s@ mslL 13,5811 mzlL
Potássio 0,0s00 melL 1,2536 mc/L

Alumínio 0,0500 mzlL 4,2807 mglL
Chumbo 0,0100 mzlL 0,0674 mc/L

frü0rra.l'
rTTÉTúdAIÉ- ltr*"c..r*7á,Dlút

Atentê quÍmlco Llmhe de quantifrcâç& Unklade concênlração Unldade
Nitratos 4,00 'r.çlL N.D

rllt
8.sdt d6/lodffIü

I Dú. dà rr{c 29ro9rrd.
ASente quÍmlco Limlte de quantmcáção Unidade ConcentreÉo Unidade
Acenafteno o,02 ug/t 0,13 uclL
Acenaftileno o,02 uglL 0,03 UPJL

Antraceno 0,o2 uelL N.D UPJL

Benzo[a]antrdceno 0,02 ug/t N.D uell
Benzo[b)fluoranteno o,o2 uElt N.O. uelL
Benzo[ghilperileno 0,02 uelL N.O. ucll-
BenzoIk]fluoranteno o,o2 ug/t N.D. uclL

FOR 5.10.1{7CR
CROI{OLAS Referência em Análisês Ouímbs e ÂmbhnÉis LTDÂ

Rue RotÉrvâl Cordeiro de Faries 310 - Reseio-Riode Jen€iro - RJ

21 2{í3741n atênd mef to@cronolab.corn.br Página I de 4
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ffi
BenzoIalpireno o,02 uelt N.D. uzJL
Criseno o,o2 UBlL N.D uglL
DibenzoIa,h]antraceno o,02 uclL N.D uelL
Fenantreno o,o2 uclt o,32 uelL
Fluoranteno o,o2 u1lL N.D uelL
Fluoreno 0,o2 ucJt 0,18 uclL
lndeno[1,2,3{dlpireno o,o2 uelL N.D uelL
Naftaleno o,o2 uc/L 119,86 uc|L
Pireno o,o2 uclL N.D uelL

N.D. - Não detectado acima do Limite de QuantiÍica o

PÂH

TIC: SVOC1 1 549 E\data ms

Controlc dc Qr#.dG
PâÍâmetro RecupeÍação Faixe AcêlÉYel

2-Flúor Bifenile 73 50 - 15016

p-Terfenild 14 56 50 - 15096

gIE
c.$rat1rúa.trlc

lmCr*crgqltr
Agertê Químlco Llmite de quântificâÍão Unkladê ConcêntÍação Unirede
Benzeno 1,00 uelL 887,55 udL
Tolueno 1,00 uzlL 7,.,74 uelL
Etilbenzeno 1,00 uclL 47,77 ue/t
m,p-xilenos 1,00 uelt 437,t6 uell
o-Xileno 1,00 uelL 81,66 ue/t

N,D. - Não detectado acima do úmite de Qua

Conlrobd.Qrffiê
PaÍâmêtro RecupeÍação Faira AcelÉEl

DibromoÍluorometano 96 50 - 150%

Tolueno-d8 95 50 - 150%

Eromofluorbenzeno 91 50 - 150%

FOR S.10.1-07CR
CRONOLAB Referência em Análises Qulmicas e ambienteis LTDA

Rue RobêMàlCordelro dê Farias 310-Recreio-Rio deJaneiro - RJ

21 2487447:, atend mento@cronolab..om bÍ Páglne 2 de4



Cao'roáU
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i:ffi4
BÍEX

TIC COV6832 E\dat6 ms

Obürra!ü.É
Não se aplica

ilooOofd6
Análisês lnternas Externas

Metais PA 5.4.42-03CR
USEPA 30104 revl / USEPA

6010C rev3

Nitratos (Líquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 No3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPÀ 3520C, rev 3 / USEPA

8270D, rev 4

BIEX PA 5.4.6-03CR USEPA 82608, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
CRONOTÁB Referência em anállses Qulmlcâs e ambênteis LTDA

Rua RobeÍyal Cordeiro de Fa rh s 310 - RecÍeio - R io de Ja ne iÍo - RJ

2L2487471 ãtendlÍnento@crono âb.com.br Página 3de4
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"ffi

.ffi'
Notas

1. Este relatório atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

2. Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

3. Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da Qualidade da

Cronolab.

4. Plano e procedimentos de amostragem deÍinidos, executados e de responsabilidade do cliente.

5. Os resultados apresentâd05 neste relatório analÍtico referem-se exclusivamente às amostras recebidas.

6. A CGCRE é sitnatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

7. Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este projeto.

8. A Cronolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este projeto para eventuais

consultas.

9. Caso haia retenÉo de amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por âté 15 dias

âpós a emissão deste relatório.

10. Opinióes, observaçóes e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste

laboratório.

b. Não aplica.

11. Os resultados relatados abaixo não fazem part€ do escopo da acreditaÉo do laboratório;

a. Não aplica

12. Os resultâdos relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório e forâm
produzidos por laboratório subcontratado não acrêditado (especificar o nome do laboratório);

a. Não aplica

13. Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

Henrique da Silva Mendes
Diretor
cRQ 03155631

G

Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAB Referência em análises Químicâs e amblentais LTDA

Rua Robervàl Coídeiro de Fôrias 310-Recreio-Rio deJaneiro-RJ
212487447i atendrmento@cronolêb.com b. PáBina 4 de4
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nrurónlo arelÍnco NA - Ne t6769lzot+L.o

Projeto 283O{2OL4

N.D. - Não detectado acima do Umite de Quantificação.

.O. - Não detectado acima do Umite de Ouantificação

Í{.D. - Nâo detectado acima do Limite de Quantjficação.

Í{.D. - Não detectado acima do Umite de Quantificação.

oqdnr'dodda

Empresa: Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Enderêço: Avenida Professor Mârio Wernêd,2170 sala 701, Buritis

Solicitante Carolina Rocha

ld. Poeto Comercial Cleros Montes

Dadc da arctre

ldentificação: McM - 01 A.

lipo da amostra: Água Código Amostra: 37771

Data da Coleta: 22/O9l20La 09:00 Data e Hora da Custôdia: 261O912014 75:OO

Coletor: Cliente

lac.tmro.
n $fta.b Aâdtrcc

lora"*rCnOfroar
ÂEentÊ Químlco tjmit€ dê quântlfi.eção Unidedê concentraÉo Unldade
Bicarbonato§ 1,0 mglL s30,0 mt

Crtffi
RCsdt d6 ÂtdÍü6

lmaecnrnC/rO/rmr
A;entÊ Químlco Lhnlte de quantlfcação unldadê ConcentÍação Unldadê
Carbonatos 1,0 ms/L N.O mslt

ÍÊlt6GÍqüId
FêíH6ArdfrG

lmA"roro,a/E/ro
Agenê Químko Limite de quantlf,cação Unldade CoírcênraÉo Unidadê
Nitritos 0,0r0 m8/L 0,0r5 meJL

OcÉr
ftsdt dc An úüc6

loaarrntJcalq2O
Ateít€ QuÍmlco Umite de q uantlfi.âsão Unldade Conc€ntração Unldadê
Cloretos 1,00 melL 2,50 mB/L

FOR s.10.1{sCR
CAot{OI^8 RêferÊnda em Aná llses Químicas e Ambientais LTDA

Ruâ Rob€Íval Cordeiro de FaÍÉs 310- Reseio - Rio de Janeiro - Rl
21 28744n atend,nrento@cronolab.com.br Pá8ina I de 3
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c,r.,n.,l{d

$h6

N.D. - Não detectado àcima do Limite de Quantificição

Dü ê cacJe L/loÊOra
alente Químko Umite dê quântifrcação Unldde cmcentÍaÉo Unkládê
SulÍatos 1,00 rng/L N.D melL

üertattas
Não se aplicâ.

ffi5o5tl6
Análises lntemas ExteÍn6

Bicarbonatos
Standard methods 2zth Ed.2012

método 2320

Carbonatos
standard methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (Uquidas) PA 5.4.56{0CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO2

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Líquidas)
Standard methods 22th Edition

2012 método 45@ SOI

FOR s.10.1{5CR
CRONOLAB ReÍêíência em Anállses Químicas e AmblentaE tmÂ
Rua Robêíval Co.delro de Ferlâs 310 - Recreio - Rio deJanêlo - Rl

21 24€74471 ate.d mêntoaQ.rof oLab.cor br Pá8ine 2 de3



Grono l{"
Notas:

1.

2.

Os métodos intêrnos foram velidados com base nas referências externas.

Os ensaios Íoram realizados dentro do prazo de validade recomendedo no Sistema da

Qualidede de Cronolab.

Plano e procedimêntos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do

cliente.

Os resultados apresentados neste relatório analítico referem-se exclusivamente às amostras

recebides.

Não foram observados parámetros de interessê acima do limite de quantificação nos ensaios

em branco realizados pera estê projeto.

A Gonolab mantém arquivados poÍ um eno os dados brutos referentes a este proieto para

eventuais consultas.

caso haia retenção de amostrat estas permanecerão aÍmazenadas adequadamente por até

15 dias epós e emissão deste relatório.

opiniões, observações e/ou interpretaçóes eplicáveis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterádo e nem rêproduzido de forma parcial.

Revisores;

3

4

5

6

7

I

9

Henrique da Silva Mendes
DiretoÍ
cRQ 03155631

o

coResponsáve Técni

cRQ 03212805

FC)R5.10.1-O5CR

CRChlOtÂa ReíeÍência em ÂnállsesQuímios e Âmbhntais ITDA
Rua RobeÍv.lCoÍdeim de Ferlas 310- Reseio - Rio delaneiro- U
2128rqn atend mênro@.r Página 3 de 3
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Reurónro lruaúnco - Ne 1677 o I zot4-L.o

Projeto 283Ol2O14

N,D. - Não detectôdo acimâ do Limite de QuantiÍiGção

N.D. - Não detectado acima do Umite de quantificaÉo

Ddoúdodcllte

Empresa: Ambratec Geologia e Engenheria Ltda

Endereço Avenida Professor Marío Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante: Cârolina Rocha

ld. Projeto Comercíal Claros Montes

Dadcôanaa

ldentificação: AACM -084.

'llpo da amosra: Água Código Amostra: 37772

Dâta da Coleta: 2210912014 09:30 Data e Horâ da Custôdiat 26109/2014 L5100

coletor: Cliente

atrlr
. ne{Hcâd06-.

Io*raccnrlc rqlUTro
Agêntê químko Limite de quantifrcefão Unidede ConcentÍaÉo Unldade
cálcio 0,0500 m9lt 243,,745 mslL
Magnésio 0,0500 melL !4,419r ms/l-
Sódio 0,0500 m8/L 44,9704 m8/t
Poússio 0,0500 MElL 27,L069 mqlL
Alumínio 0,0500 mzlL 4,9140 mqlL
Chumbo 0,0100 melL 0,0379 mtlL

I.fr0IÇIôel
Ráít fu 

^ilJfrlc6Jo*raortlo, alqPam
Atêntê QuÍmko Umlte dê quântmcação Unidede concênEaÍão Unldade
Nitratos 4,@ melL N.D

plfi
nêsH6An#G

loacccnr*a7o2or
Agentê QuÍmko Limhe de quentmcâÉo Unidade concentÍeção Unldade
Acenafteno 0,02 uzlL N.D uelL
Acenaftilêno 0,02 uelt N.D ueJL

Antraceno o,o2 ug/L N.D uglL
Benzo[alantraceno o,o2 uelL N.D uüL
BenzoIblfluoranteno o,o2 utlt N.D utlL
Benzolghilperileno o,o2 lelL N.D. UBIL

BenzoIk]fluoranteno 0,02 ue/L N.D ue/L

21 2497447, are.d mentcaôc Págha l de a

FOR 5.10.1{7CR
CRO OIAB ReÍeÍência em Ânállses Quími(ãs e ambientâls LmÂ
Rua Robenrôl Cordelro de Farias 310 - Recreio - Rlo de.lenel.o - Rl



Grono

N.D. - Não detectado acima do Limite de quantific,

PAH

l{"
.#,.
ffi€
,J----.1 i-i l.:J
+''-t iii--;-:'i
EaÉ*-'

TIC SVOC1'1550 D\data ms

tüD. - Não detectado acima do Limite de Quan

BenzoIalpiÍeno o,o2 uclL N.D UglL

Criseno o,o2 uslL N.D uzll
übenzo[a,h]antraceno o,o2 uL N.O. uslL
Fenantreno o,02 u*lL N.D. uzll
Fluoranteno o,o2 uclL N.D. uglL
Fluoreno o,o2 uL N.D uelL
lndeno[1,2,3-cdlpireno o,02 uelL N,O !ElL
Naftaleno 0,02 UElL N.D uelL
Pireno 0,02 uqlL N.D uelL

cmüobdêQríddC
PaÍámetÍo RecupêÍeção Fâire ÂcêitáYel

74 50 - 150962-Flúor Bifenila
50 - 15096p-Terfen ild 14 57

5lB
Rcodadc Anelfrcos

loocrrnnaP2om
Agente Químlco umtê de quantlfieção Unidedê Con c€nttação Unldade

Benzeno 1,00 UEIL N.D usJL
Tolueno 1,00 uelL N.D ue/L
Etilbenzeno 1,00 uclL N.D uqlL
m,p-xilenos 1,00 uelL N.D uc/L
o-Xileno 1,00 uelL N,D uelL

CoúoL dr Qr.Id.dG
PâÍâmetÍo RêcupeÍaÉo Falla AceitáYel

Dibromofluorometano 93 50 - 15096

Tolueno{8 94 50 - 150%

Bromofluorbenzeno 97 50 - 150%

FOR 5.10.1.07CR
CRoi{OIAS ReÍerência em Análisês Quimi€s eÂmbientab LmA
Rl.6 RobeÍyôl Coídeiro de Faíias 310 - RecÍeio-Rio deJeneiro- Rl

2124g7.44n êt€nd nrento@ PáEtnà2 de a



c".,,..,l{u
1$ffiêffi'"B.tl-,:§-,r;;

.:;i.ffifrt_
BTEX

ÍlC: COV6833.C\datE ms

OEcÍ80õ..
Não se aplici.

ffim.üdo5ti6
Análises lntêmâs ExteÍn6

Metais PA 5.4.42{3CR
USEPA 3010Â revl / USEPA

601OC rev3

Nitratos (úquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7{5CR
USEPÂ 3520C, rev 3 / USEPA

E270D, rev 4

BTEX PA 5.4.6{3CR USEPA 82608, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
CROíIOLAB ReÍerêncie em Análisês Químicãs e Ambientais LTDA

Rua Roben àlCordeiro dê Íârias 31O - Recrêlo - Rio de Janeiro - RJ

27 287-Un atendrme,ito@çlono àb .oLbr Pá81ôa 3 de a
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Este rêletório etende aos requisitos de acreditáção pêlâ CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

Os métodos intemos foram validados com base nas referências externas.

Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da Qualidade de

Cronolab.

Plano e procedimentos de âmostragem definidot executados e de responsabilidade do ciiente.

Os resultados apresentãdos neste relatório anelítico referem-se exclusivamente às emostras recebidas.

A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecjmento Mútuo da ltÁC.

Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantiÍicação nos enseios em branco

realizados para este projeto.

A Cronolab mantém arquivados por um eno os dados brutos referentes a este projeto pera eventuais

consultas.

Gso haja retenÉo dê amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

após a emissão deste relatório.

Opiniõet obseryações e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opiniões e interpretaÉes expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste

laboratório.

b. Não aplica.

Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do labordtório:

a. Não eplicâ

Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório e foram

produzidos por laboratório subcontratado não âcreditado (especificar o nome do laboratório):

a. Não aplicâ

13. Este reletório não pode seÍ alterado e nem reproduzido de forma parciel.

Revisores

8

9

10

72

HênÍiquê da Silva Mendes
Diretor
cRQ 0315s631

G

Respon Técn ico

cRQ 03212805

FOR 5.10.1{7CR
CRO OIAA Referêncla em Análliês Químl6s e Ambientais LTDÂ

Rr.É Robervàl Cordelro de Fâ íies 310 - RecÍê lo - Rio dê Jâ neiro - BJ

21 24€?-4n êtend mento@.ronolab..ôm br Página il d€ a
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neueróRtoanlúnco NA - Ne L677olzot.+L.o

Projeto 283Ol2Ot4

N.D. - Não detectado acima do Limite de QuantiÍicàção.

ta.D. - Não detectado acima do úmite de Quantificação.

tl.D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação.

.D. - Não detectado acima do Umite de quantifi.rÉo.

Ir.d6do.fifr
Empresa Ambratec Geologia e Engenharia ltda

Endereço: Avenida Professor Maío Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solici ta nte: Carolina Rocha

ld. Proieto Comercial Claros Montes

Drdos da il|ostra

ldentificaÉo: AACM - 08 A.

Ípo da amostra: Água Código Amostra: 37772

Data da Coleta: 22/09/2074 O9t3O Data e Hora da Custádiat 2610912014]-StOo

Coletor: Cliente

üatoltc
n slt íla An#lc6

lmor*cTrrzou
Agême QuÍmko Llmhe de quantificâção Unidâde ConcentÍação Unidade
Bicarbonatos 1,0 mtlL 430,0 mglt

CrÉ
R.iíL.bâ.dõcÉ

loaCorcaTrry:orr
Aaê e químLo Llmhe de quantillcação Unidadê concênúação Unidade
Cárbonatos 1,0 melL N.D. müL

ÍaElB(lrÇael
R.eitãr6 Afidítlc6

looaa.a/urrmr
Atente QuÍmko Umlte de quantlfirâção UnHade ConcêntÍação Unldadê

Nitritos 0,010 mclL N.D. m8/t

Oqü!
RáÍtad6Arddc

lollc.irreagr-(E Pf.
Agêfite Químko Limlt€ dG quantlflcaÉo Unk adê Concenfação Unklade
Cloretos 1,00 mclL 72,4 mg/t

2124É7-44n ãt-"n d nrento@c Pá8lna l de 3

nãúadc An Ítlc6
FOR 5.10.r{5cR

CRONOLAg Refeéncla em análisês Quimici5 ê ambientais Lma
Ruâ Robeíval Cordeiro de Farias 310-Rêcrero- Rio delaneiro-RJ



c".,,..,l{a

$aíB$hdrrd

N.D. - Não detectado acima do úmite de Quantific.açâo

Düd.dcrro/rora
A8entê QuÍmlco Limlte da quântltrcação Unldadê ConcantÍeção Unldâde

1,00 mçlt 16,@ mdtSulfatos

G.naéé
Não se aplicâ

n.a{àlcbHôdoaótL8
Anállsês lnteÍnas ExteÍnâs

Bicârbonatos
Standard methods 22th Ed. 2012

método 2320

carbonatos
StandaÍd methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (Uquidas) PA 5.4.56{OCR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 N02

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Líquidas)
Standerd methods 22th Edition

2012 método 4500 SO4

FOR 5.10.1{5CR
CRol{Oi-AS Refeéncia êm Ânáfises Químkas e Ambiêntais LTDÂ
Ruâ Robaíval Cordeiro de Faíias 310- Reseio - Rlo dêJeneiÍo- Rl
21 21474n atend mento@cíonolab.com.br PáElna 2 de 3



Grono l{"
Í{otas:

7.

2.

Os métodos intemos foram validados com base nes refeÍências externas.

Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da

Qualidade da Cronolab.

Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidede do

cliente.

Os resultados apresentados neste relatório enalítico referem-se exclusivamente às amostras

recêbidas.

Não foram observddos parâmetros de interesse acima do limite de quantificaÉo nos ensaios

em branco realizados para este pÍojeto.

A Cronolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este proieto para

eventuais consultas.

Caso haja retenção de amostres, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até

15 dias após a emissão deíe relatório.

Opiniões, observações e/ou interpretaçóes apliévêis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado ê nem reproduzido de forma parciel.

Revisores:

3

4

5

6.

7

8

9

Henrique da Silva Mendes
Diretor
cRQ 03rss631

G

Responsáve écnico
cRQ 0321280s

FOR 5_10.1{5CR
Cf,O{lOtAB Refeíênclâ em Análises QuÍmicas e Ambientais LTDA

Ru. Robeíva I Cordêiro de Fâ.ias 310 - Recreio - Rio de lanelro - RJ

2L24€14477 are.d mentoa@.rcno ab..- br PáAina 3 de 3
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Proieto 283Ol2OÍ4

medo.IltlE
Empresa Ambratec Geologia e Entenharia Ltda

Êndereço Avenida Professor Mario werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante: Carolina Rocha

ld. PÍojeto Coínercial Claros Montes

Drda&lr*e
ldentificação: AACM - 12 A.

Ípo da amostra: Água Código Amostra: 37773

Data da Coleta: 22lo9l2ofa @30 Datâ e Hora da Custódia: 26/@/2014 L5:O0

Coletor Cliente

Í{.D. - Não dáectado acima do Umite de quantiíicação

Í{,D. - Não detectado acima do l-imite de Quantificação

xGtú
R.rft.dcAldfflc

lortcr*rryq2or
Atente Químko Umhê de quantlficação Unldade Concentação Unldede
Cálcio 0,0500 mqlL 148,5602 melL
MaBnéío 0,0500 mE/L 10,0478 mBlL
Sódio 0,0500 mslL 74,5t24 mçlL
Potássio 0,0500 r.BIL r3740 mc/L
AlumÍnio 0,0500 'r'çlL 0,5116 ,r.qlL

Chumbo 0,0100 mçlL N.D mqlL

ih[Iç-l
nDídeüd&.

loao*r9q2an
A8êmê químioo Umite de quantltrcação unldade ConcênfâÉo unidadê
NitÍatos 400 mqlL N.D.

Ptfi
n flh.dcAn lÍücb.

lortacatqar
Âgent€ químico lÍnitê de q uântlficação Unidade CaflcenEaÉo Unkledê
Acenafteno 0,02 uelL o,t2 uglL
Acenaftileno 0,02 uelL 0,04 uslL
Antraceno 0,02 uelL N.D. uelL
BenzoIa]antrac€no 0,02 usJL N.D uelt
BenzoIblfluoranteno 0,02 uelL N.D ugl|-
Benzolghilperileno 0,02 uzlL N.D uBlL
BenzoÍklfluoranteno o,02 uelL N.D uElt

FOR 5.10.1{7CR
CRONOIAB Rêfuíência em Anális€s Quími(ãs ê Ambientais LTDA

Rua Robervdl Cordeiro de Farhs 310- Reqêio - Rio delaneiro- RJ

27 24É7447, atend mento@cronolab..om.br PáBina l de a
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PAH

,:oooôo

300000

3oo,lÊo

I ooôoo

rc
-:tÉi*-:

N.D. - Não detectàdo acima do Limite de Qua

nC SVOCI 1551 D\dala.ms

âo rJ OO 'ã OO tE oo :O

N.D. - Não detectado acima do úmite de Quantificação
CoÍffid.Arffic

PârâmetÍo RecupeÍeção Faha Aceitável
Dibromofluorometano 93 50 - 150%

Toluencd8 96 50 - 150%

Bromofluorbenzeno 95 50 - 150%

BenzoIa]pireno o,02 uelL N,D uelL
Criseno 0,02 uelL N.D uslL
DibenzoIa,h]antraceno o,o2 lBlt N.D uqlt
Fenantreno 0,o2 udt N.D ue/t
FluoÍanteno o,o2 uglL N.D uglL
Fluoreno 0,o2 ug/L 0,03 utlL
lndeno[1,2,3-cd] pireno o,02 uelL N.D. uelL
Naftaleno o,o2 uglt t7,@ t!B/t
Pireno o,02 trglL N.D. uelL

Gmúdcd.Qr#dG
PaíâmctÍo RecupeÍação Faha ÂceitáEl

2-Flúor Eifeníla 56 50 - 150%
p-Terfen ild 14 73 50 - 1Í)%

;lg
nÊí{d6ffiilüioc

lmd...ro,a/CÊnf
Atentê Químko Umitê de quantificafão Unk adê ConcentÍaÉo Unldedê

Benzeno 1,00 uelL 227,92 uglL
Tolueno 1,00 uglt 6,49 uelL
Etilbenzeno 1,«) uelL L.23 ueJL

m,p-xilenos 1,00 udt s0,38 uelL
o-Xileno 1,00 uelL 8,85 uelL

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLÂg Referência em Anális.s Químicas e ambientais LTDA

Rue RobêNalCoídeiro de Fariâs 310- Recreio - Rio deJaneiro- RJ

27 2487447, atend nrento@.19!qlâ!.lllbl Página 2 dea
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BTEX

TIC COV6834 D\data.ms

Êírr.Ée3
Não se aplica

nÉ+.rlndrr rftiodolóalC
Análisês lnternas ExteÍnas

Metais PA 5.4.42-03CR
USEPA 30104 revl / USEPA

6010C rev3

Niüatos (úquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

8270D, rev 4

BTEX PA 5.4.603CR USEPA 82608, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
CRONOI-A9 Refêíênclà em AÍÉlises Químlcas ê Ambientais LmA
RtÉ RobeÍval Coídeiro de FaÍlâs 310- Recreio - Rio de JeneiÍo - Rl
21 2§147, ate.dlnre.tc@cíonc ab com.bí PáBine 3 de4
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Notâs:

1. Este relatório atende aos requisitos de acreditâção pere cGcRE, que avaliou a competência deste
laboratório.

2. Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.
3. Os ensâios foram realizados dentro do prazo de vâlidade recomendado no Sistema da eualidade da

Cronolab.

4. Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do cliente.
5. Os resultados apresentados neste relatório analítico referem-se exclusivamente às amostras recebidas.
6. A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ltÂC.
7. Não foram observados parâmetros de interesse acime do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este projeto.

8. A Gonolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este proieto parô eventuais

consultas.

9. caso haja retenÉo de âmostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

após a emissão deste relatório.

10. Opiniões, observaçóes e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditaÉo deste

laboratório.

b. Não aplica.

11, Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório:

a. Não aplica

12. Os resultados relatados abaixo não Íazem partê do escopo da ecreditâÉo do laboratório ê foram
produzidos por laboratório subcontretado não acrêditâdo (êspecificâr o nomê do laboratório);

a. Não aplica

13. Este relatório não pode seÍ alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores:

Henrique da Silva Mendes
Diretor
cRQ 031ss631

G o

Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR 5.10.1{7CR
CROí{OLÂg Referênciâ em Análises Quimi@s e Ambient.is LTDA

Rua Roberval Coídeiro de Farias 310-RecÍeio-Rb deJàneiro-R
212487447, atP Págha a de il
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neurónoanelínco NA - Ne L677tl2oL+L.o

Proieto 2830l2ol4

D.ílrdêdqü!

Empresa: Ambratec Geologia e Entenharia Ltda

Endereço Avenida Professor Mario werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante: Carolina Rocha

ld. Proieto Comerciel Cleros Montes

Iradç da anctn

ldentificâção: AÁCM - 12 A

Ípo da amostra; Água Códito Âmostra: 37773

Oata da Coleta: 22lOglzOU 0E:3O Data e Hora da Custádiat 2610,9.12014 L5100

Coletor: Cliente

L-üqffi
n Ér|ft.dc 

^n 
füc

lorrrara*cl4porr
Agentê QuÍmlco Umhedequa mcâção Unidade ConcentreÉo Unldede
Eicarbonatos 1,0 mglL 580,0 melL

N.D. - Não dete€tado acima do Umite de Quantificação.

S!ú6
na$ltedoe À|dHcc

looo*c6a7ror
Agente Químlco Llmhe de quantlficação Unidâde conc.núeÉo Unidade
Carbonatos 1,0 m8/L N.D. mclL

N.O. - Não detectado acima do Limite de Quãntificação

Íltfic(uilô.|
ncadtedalrCHcc

looÔr-,ora1q2olr
Atentê Químlco Umlte de quântlfr6ção Unidade ConcêntÍaÉo Unidade
Nitlitos 0,010 mclL N.D. mclt

.D, - Não detectado aclma do Umite de quantificâÉo.

N,D. - Nâo detectado acima do Umite de QuantiÍiciÉo.

l{"

OraÉ
f.sdt dc &rdídc6

lIIraao,slE/ror
Âgent€ QuÍmlco Llmitê de quantlficação Unidadê ConcêntreÉo Unidâdê
Cloretos 1,00 mclL 26,99 mslL

FORs.10.1{5CR
CROI.IOLAB Referência êlh Análises Qulm icãs e Ambhntala LToA
Rua Robêryêl Coídeiro de Ferlas 310 - Reoeio - Rio de.laneiro - RJ

2124€1447, atendiniento@cronclab com br Página I de 3
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Grono

gdtb

.D. - Não detectado acima do Limite de qrantificação

l{"
rerúdo:ryfCr26a

Atente QuÍmlco Ljmlte dê quantmcação Unldede concenlrâção Unidade
Sulfatos 1,00 mBlt N.D. ms/t

Güfo!ê
Não se aplica

nêffiüúo.lolóafâs
Análisês lnteÍnas Ertemas

Bicarbonatos
Standard methods 22th Ed.20U

método 2320

Carbonatos
Standard methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (Líquides) PA 5.4.56-00CR
Standard methods 22th Edltion

2012 método 45@ No2

Cloretos PA 5.4.35-01CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Líquidas)
Standerd methods 22th Edition

2012 método4500 S@

FOR 5.10.1{5CR
CRO OI.AB RêÍeÍência em Análises Quími€as ê Ambientais ITDÂ
Rua Robê.valCoÍdeio de Fârias 310 - Reseio _ Rio dê laneiío _ Rl

2124€7_4n ai€rC me.to Página 2 de 3
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Notas:
1.

2.

Os métodos intemos foÍam velidados com base nas referêncies externas.

Os ensâios foram realizados denro do pÍazo de validade recomendedo no Sistema da

Qualidadê da oonolab.

Plano e procedimentos de amostragem deÍinidos, executedos e de responsabilidade do

cliente.

Os resultados âpresentados neste relatório analÍtico refeÍem-se exclusivamente às amostras

recebidas.

Não fordm observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificaÉo nos ensaios

em branco realizados para este projeto.

A Gonolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este proieto parâ

eventueis consultes.

Câso haia retênção de emostras, estas permanecerão armâzenadas adequadamente por até

15 dies após a emissão deste rêlâtório.

Opinióes, observaçóes e/ou interpretações âplicáveis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado e nêm reproduzido de forma parcial.

Revisores

3

4

5

6

7

I

9

Henrique da Sllva Mêndês
Diretor
cRQ 03155631

G

Responsáve Técnico
cRQ 0321280s

FOR5.ú_r{5CR
CRol{0{.Â8 ReÍêência em Ânális€s Qulmicas e Ambientais LTDA
Rua Rob€rval Coídeiro dê Farbs 310 - Reoeio - R-ro de Janeiro - Rl
21 24s144n arendime]llqt@lronqlab com br Págine 3 de 3
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.ETffi:

ngLqrónlo aNnúnco - Ne t6t72l2ot4-t.o

Projeto 283Ol2OÍ4

N,o. - Não detectado acima do Limite de quantificação

N,D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

Dadoú do düt"
Empresa Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço: Avenida Professor Mario Werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante carolina Rocha

ld. Projeto Comercial Claros Montes

Dadcdamroa

ldentificaÉo: AÂCM - 13 A.

Tipo da amostra: Á,gua Código Amostra: 37774

Data da Coleta: 22/@12074 OA:OO Data e Hora da Custódiat 26109/20L4 L':OO

Coletor: Cliente

x#
n:sultedcÂnalÍtlc

lotarcr,:lc o/g/rorr
Agente Químico Limlte de quantificação Unldade Concenüação Unidade
Cálcio 0,0500 mg/t 147,2737 mElt
Magnésio 0,0500 MElL 14,7294 mEIL
Sódio 0,05m melL 18,tl851 MElL

Potássio 0,0500 mslL 8,2550 mslL
Alumínio 0,0500 mg/t 10,1055 mzll
Chumbo 0,0100 me/L o,o725 mzlL

Íü.6(rhrLbl
i€ídt dc An ltrcc

lmA.r.ro,arofzor
Agente Químko Limhe dê quantifieção Unldade ConcentÍação Unidadê
Nitratos 4,00 melL N.D

?NI
n sdt dG Anelíri6

lmar.rrecrsTolzor
Atêmê químlco Umhê de quantificâção Unldade concenúaÉo Unldadê
Acenafteno o,o2 u9lt N.D lEIL
Acenaftileno 0,02 uelL N.D uclL
Antraceno o,o2 uelL N.D uqlL
BenzoIalantraceno 0,02 uelL N.D uglL
BenzoIblfluoÍanteno o,o2 uelL N.D ug/L

Bênzolghilperileno 0,02 uzlL N.D uelL

BenzoIklfluoranteno o,o2 uzlL N.D USJL

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAS Re{e.ência em Anállsês Qulmicas e Amblêntais LToA

Rua Robeíyal Coídeiro de Feriâs 310- Recreio-Rio deJaneiro_ RJ

212,É7447i atend mento@.rono âb.onr b. Página l de a



__#,
ffi,**
.-"i'á r': ri :.-i
i*.i:ES:+;
ffia'

c..,,,.,l{a

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quanttfica o

PAH

TlCr SVOCI 1 552 D\data.ms

r -ir ,o.) r É,ôo r ! oo :o oo

Í{.D. - Não detectado acima do Umite de quantifica

Benzolalpireno 0,02 !üL N.D uelL

Criseno o,o2 uelL N.D uelL

Olbenzo[a,hlantraceno o,02 uzlL N.D uelL
Fenantreno 0,o2 uelL N,D uzlL
Fluoranteno 0,o2 uL N.D uelL

Fluorêno 0,o2 uglL N.D uelL
lndeno[1,2,3{d]pireno o,02 u8lL N.D. ug/t
Naftaleno o,02 uelL N.D. uL
Pireno o,o2 uslL N.D. utJL

cqrüob&qfl..L
ParâmetÍo Rccuperafão FeLâ AcêitáYêl

53 50 - 150%2-Flúor Bifênila
67 50 - 150%p-Terfênild 14

TIB
n írlrí16 AnCítlc6

lrr.a:rr*@:ou
Atente Químico Llmite dê quantific.ção Unldade ConcentÍaÉo Unldade
Benzeno 1,00 uelL N.O uslt
Tolueno 1,00 uelL N.O uzlL
Etilbenzeno 1,00 ut N.D lelL
m,p-xilenos 1,00 uÜt N.D uelL
o-Xileno 1,00 udL N.D uzlL

cdrlÍoL da .hnpí.d.
ParâmetÍo RêcupeÍaCo Fâlxa AceitáYel

Dibromofluorometâno 83 50 - 15096
Tolueno-d8 100 50 - 15096

Bromofluorbenzeno 100 50 - 15096

FOR 5.10.1{7CR
CXONOTÂ8 Referêncie em Análiss Químlcâs e Ambiêntais ITDÂ
Rua Robervel Cordê{ro dê Fa rbs 310 - Reoeio - Rio de Jàneiro - Rl
2124Í1747, atend mento@crono ab .om.br Pá8ina 2 de 4



Grono l{"
#
.ffi'

BÍEX

TIC: COV6835.F^dai6'ms

Otúêí80ü.3
Não se aplica

ffillc6dolÚtl6
Anállsês lnternas Extêrnas

Metais PA 5.4.42{3CR
USEPA 30104 revl / USEPA

6010C rev3

Niratos (Líquidas) PA 5.4.37-04CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

827OD, Íev 4

BTEX PA 5.4.6-03CR USEPA 82608, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
CROtJOtaB Referênda êm ÂnálisesQulmi(as e Âmbiêntais LTDA

Rua Robeíval Cordeiro de Farias 310-Recelo - Rio deJaneiro-RJ
2721€744n atend mento@.ronô àb coÍ'.br Páttna 3 de 4
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otes:

1.

r*;
Ê;-;IÉEí-'

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Este relatório âtende aos requisitos de acreditação pela CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

Os métodos intemos foram validados com base nas referências externas.

Os ensaios foram realizados dentro do prezo de validade recomendado no sistema da Qualidade da

Cronolab.

Plano e procedimentos de amostragem definidot executedos e de responsabilidade do cliente.

Os resultados apresentâdos neste relatório analítico referem-se exclusivâmente às amostras recebidas.

A CGCRE é sitnatária do AcoÍdo de Reconhecimento Mútuo da llÁC.

Não foram observados parámetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensâios em brenco

realízados para este projeto.

A Cronolab mantém ârquivados poÍ um ano os dados brutos referentes a este projeto para eventuais

consultas.

Câso heje retenção de amostras, estas permanecerão armazenadas adequademente por até 15 dias

aÉs a emissão deste relatório.

10. Opiniões, observações e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opinióes e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de ecreditação deste

laboratório.

b. Não aplica.

11. Os resultados relatados abeixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório:

a. Não aplic!
12. Os resultados relatados ebâixo não Íazem parte do escopo da acreditaÉo do laboratório e foram

produzidos por laboratório subcontratado não acreditado (especillcár o nome do laboratório):

e. Não aplicá

13. Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parciel,

Revisores

Henrique da Silve Mendes
Diretor
cRQ03155631

G

Responsávê Técníco

cRQ 03212805

FOR S.10.1{7CR
CRONOLAB Refeência em Ânálises Químiãs e Âmbientais LTDÂ
Rua Robeív.êl Coídeiío de Faíies 310 - Re<reio - Rio de Jen€iro - Rl
2728744n atend mênto@ Pá8ine 4 de a
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nruaróRlo arunúnco NA - Ne L6t72lzot4-L.o

Projeto 283Ol2Ot4

HG.recl.rlt!
Empresa; Ambratec GeoloBia e Engenharia Ltda

Enderêço Avenida Professor Mario Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante Carolina Rocha

ld. Projeto: Comercial Claros Montes

ÍIedcdaar6a

ldentificação: AACM - 13 A.

lipo da amostra: Água Código Amostra: 37774

Data da Coleta: 22109/2014 OaiOO Data e Hora da Custôdia: 26/@12074 l5:Í}O

Coletor: Cliente

N.D. - Não detectado acima do Limite de QuantiÍicaÉo

N.D, - Não detectado acima do Limite de Quantiflcação

N,O. - Não detectado acima do Limite de QuantmcâÉo

N.D, - Não detectado acima do Limite de Quantificação

R:sladcânaltrcc
LaÍàon lÉ lniarrn:rcAfOfrOrr

Âgente Químko Limite de quantillcaÉo Unidede ConcentÍaÉo Unldade
Bicarbonatos 1,0 mdt 430,0 mE/L

CÍtúd6
Rcsrt doe An fficG

I o*rarrrec ryrq2Oar
Aaente Químko Limite dê quantlf,câção Unidade Concenüação Untu ade
Caóonatos 1,0 mdL N.D mgll

ÍatrnE luÇddül
ncíIt.loÉAndftlcG

lorrar*a1oêou
Agêntê Químko Limite de quantifi.âção Unidade concent ação UnHade
Nitritos 0,010 m,EIL 0,022 melL

OaÇtoc
RcídtdosAmúücG

Iotaeo.r.rg,O2ofl
Agerne Químko timitê dê quanüfi€ção Unk ade ConcêntÍação Unk ade
Cloretos 1,00 m8/t 24,99 ,I]'EIL

FOR 5.10.145CR
CRONOLAS Referência em análises Quimicas ê Ambêntãis LÍDA
Rue Rob€Mêl CordeiÍo de Ferias 310 - Recreio - Rio de Jâneiío - R,

2L248744n êtendrmento@crcnoldb com br Página 1de 3
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$-roc

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quantlficação

Ea.ôrli*
UnldadeUnldade ConcênlraÉoArente QuÍmico Umite dê quantlffeção

ms/L 72,A0 mtlLSulfatos 1,00

Obtíüsd.g
Não se aplica

nrftrtlô
Análises lnternas Extêmas

Bicarbonatos
Standârd methods 22th Ed. 2012

método 2320

Carbonetos
Standard methods 22th Edition

2012 método 3500 CrB

Nitritos (Líquidâs) PA 5.4.56{0CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 45@ NO2

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Standerd methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Uquidas) Standard methods 22th Editlon
2012 método 4500 SO4

FOR s.10.1{5CR
CROI,IOLAB Refeência êm Ânálises Ouimi(ase Ambêntais LTDÂ
Rua Rob€ívàlCordêiro de Fari.s 310-RecÍeio-Rio dêJaneiío- RJ

21 24€7 447, atendrmento@.rono êb Págha 2 de ,
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l{otas:
7.

2.

3

Os métodos internos foram validados com base nas referências externas,

Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validedê recomendado no Sistema da

Qualidade da Cronolab.

Plano e procedimentos de amostragem deflnidol executados e de responsabilidade do

cliente.

Os resultados apresentados nêste relatório anelítico referem-se exclusivemente às amostras

recebidas.

Não foram observados pâÍâmetros de lnteresse acima do limite de quantificação nos ensaios

em branco realizedos para este projeto.

A Cronolab mantém arquivedos por um eno os dados brutos referentes a este projeto pera

eventuais consultas.

Caso haje retenção de amostras, estas permanecerão armazenadâs adequadamente por até

15 dias após a emissão deste relatório.

Opiniôes, observações e/ou interpretações aplicáveisi

a. Não aplica.

Este relatório nâo pode ser alterado e nem reproduzido de foÍma parcial.

Revisores

4.

5

6

7

8

9

/rr*o-
Henrique da Silva Mendes
Diretor
cRQ 03155531

cunrffi*o
ResponsávelTécnico
cRQ 03212805

FOR S.10.1{5CR
CRONOIaB RefeÍÊnciâ em Análises Ouímicas e Âmbientâls I-TDA

Rua Roberval Cordeiro de Fârles 310 - RecÍeio - Rio de.lâneiro - Rl

2124874477 ê PáEina 3 de 3
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nruróRro arueúnco - Ne 16773/2014-1.0

Proieto 28§l20t4

t{.D. - Não dêteçtado acima do Limite de Quantificôção

tüD. - Nâo deteçtado acima do úmlte de Quântificôção

O..bdotr
Empíesa Âmbratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço: Âvenida Professor Mario werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante Carolina Rocha

ld. Projeto ComeÍciâl Claros Montes

tEdcdarnce

ldentíficaçâo: ÁACM - PA A

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37775

Data da Coleta: 2210912074 O7i3O Oata e Hora da Custádiat 26109/2074 lstoo

Coletor: Cliente

ü
ncsult.t c ÂnelÍtlç

lurocacilq/rorr
Agente QuÍmko l,Jmite de quantlf,cação Unldade ConcenEâção Unidadê
Cálcio 0,0500 mEJL 85,9998 melL
Magnésio 0,0500 mglL to,570/. mdL
Sódio 0,0500 mglL 79,0729 melL
Potássio 0,0500 müL 2,6062 melL
Alumínio 0,0s00 mtlL 0,L467 m8/L

Chumbo 0,0100 MElL 0,0s@ mclL

Étfllçbl
EÍrraú'ltcffrcG

lmr.acalqpan
Aglnte químlco tlmite dê quantHefão unldade concênúeção Unldadê
Nitratos 4,00 mslL N.D

,ft
n iHcÀrCÍlh6

lme*rg1q:or
Agente quÍmico Llmhê dê quantlficação Unldade ConcenEaÉo Unldade
Acenafteno o,o2 UEIL N.D. UEIL
Acenaftileno o,o2 uçlL N.D. uelL
Antraceno o,o2 ug/L N.D. uelL
BenzoIa]antÍaceno o,o2 uzlL N.D. uzlL
BênzoIb]fluoranteno o,o2 uslt N.D uclL
Benzo[ghi]perileno o,02 UgIL N.D uglL
BenzoIk]fluoranteno o,o2 uglL N.D ueJL

FOR S.10.1{7CR
CRol{oIÂB ReíeÉncia em Análises OuÍmkâs ê Âmbientais LTOA

Rua Roteíyal Cordelro de Fàries 310 - RecÍeio- Rlo dêJânelro- RJ

27 24€7447/ atendl!Ento@croíolâb com.br Página I de {
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N.D. - Não detectado acima do Limite de Qua

l{" #
#ffi
:' j§{-?:
.: - ::rLt_t='.-'ffi'.i

PAH

TlC SVOC'I '1553 O\data.ms

:-ooo
:-rooú
::ÚDÚ
:0.f00
| Éooo

'.:ooo
'-.rooo
i:ooú
I OOOO

=ooo
': 'f O.r

JOOI
:úoo

o o rooâ r:oo lJoo rioo t!oo :ooo :: oo

BenzoIa]pireno o,o2 uElL N.D. UEJL
Criseno o,o2 UBlL N.D uclL
Dibenzo[a,h]antraceno 0,02 UTlL N.D, uglL
Fenentreno 0,o2 uelL N.D uelL
Fluoranteno o,02 UÜL N.D. uslL
Fluoreno 0,o2 uelL N,D uElL
lndeno[1,2,3-cd]pireno 0,o2 uzlL N.D u8/L
Naftaleno o,o2 uElt N.D. UCIL

Pireno o,02 uelL N.D. ,.rE/L

Co.rtÍolc dc Al.E.lc
P.ÉmetÍo Re€upeÍação Fâirâ AceitáYel

2-Flúor Bifenila 53 50 - 150%
p-Têrfen ild 14 68 50 - 150%

lra
nãH6ffilltlcô

I orr aa..rc rlq2or
Atente Químlco Umitê d. quâ ntillcaÉo Unidadê ConcêntÍeção Unldede
Benzeno 1,«) utlt N.D uelL
Tolueno 1,00 uglt N.D ug/L

Etilbenzeno 1,00 udt N.D !c/L
m,p-xilenos 1,00 udL N.D uelL
o-xileno 1,00 uzlL N.D uelL

N.D. - Não detectado acima do Umite de Quantificâ

cdlüobdc(lrü*
Recup€reÉo Faha AcêiÉrrelPaÍâmetro

50 - 150%Dibromofluorometano 85
50 - 15(»6Tolueno-d8 98
50 - 150%BromofluoÍbenzeno 90

FOR 5.10.1{7CR
CaONOLAB Referênci. êm Análisês Químies ê Ambi€'ntãis LTDA

Rua Robeívál Cordeiro de Farias 310- Reareio - Rio deJanelro - RJ

212487447, ate.drm€nto@cra!:rq ab coín rur PáBlne 2 de a
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.r :ffi
'-.ig"g,'r_{íffiE

BTEX

TIC CtlV6835 D\data ms

ot ríEÉà,
Não se aplica

' 
*tÚaooao kiodolójt -

Análises lnternas ExteÍnas

Metais PA 5.4.42{3CR
USEPA 3O1OA revl / USEPA

6010C rev3

Nitratos (Uquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Ediüon

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.745CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

8270D, rev 4
BTEX PA 5.4.6-03CR USEPA 82608, rev 2

FOR5.10.1{7CR
CROiIO{-AB Reêêncie em Àúlises QuÍmiãs ê Ambientais LTDÂ
Rua Rob€Ív.l Cordêlro de FãÍbs310- Redelo - Rio deJânêiro- RJ

21 2Â4147, qtêndimcnto@c.ono ab.ccm br Pá8ina I dê 'l
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llotas:

1. Este relatório âtende aos requisitos de acreditação pela CGCRE, que avaliou a competência deste
laboratório.

2. Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

3. Os ensaios foram realizados dentÍo do prazo de validade recomendado no Sistema da eualidade da

Cronolab.

4. Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsâbilidade do cliente.

5. Os resultados apresentados neste relatório analítico referem-se exclusivamente às amostras recebidas.

6. A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

7. Não forem observados parâmetÍos de interesse ecima do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este projeto.

8. A Cronolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este projeto para eventuais

consultes.

9. Caso haja retenção de amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

após a emissão deste relatório.

10. Opiniões, observações e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opiniões e interpretaçôes erpressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste

laboratório.

b. Não aplica.

11. Os resultados relâtados âbaixo não fazem perte do escopo da acreditação do laboratório:

a. Não âplicâ

12. Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditaÉo do laboretóíio e foram

produzidos poÍ laboratório subcontratado não acreditado (especificar o nome do laboratório):

a. Não aplicz

13. Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

Henrique da Sílva Mendes
Diretor
cRQ 0315s631

G o
Responsáve Técnico

cRQ 03212805

FOR 5.10.r{7CR
CROI{OLAS Refeênclâ em Ânálises Químicas e amblenteis LTDA

Rua Robêrval CoíderrD de Farias 310 - Recíeio - Rio de.lâneiro - RJ
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Proieto 283Ol2Ot4

oalo.doÍlclúr

Empresa Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço Avenida Profêssor Mario werneck,2170 sâla 701, Buritis

Solicitante: Carolina Roche

ld. Projeto: Co.nercial Claros Montes

Dedcêanoe

ldentificação: AÂcM - PA A.

Tipo da amoctra: Água Código Amostra: 37775

Data da Coletâ: 22lo9l2Ol4 O7:3O Data e Hora da Custc,diat 2610912074 Lsioo

Coletor: Cliênte

iatoraro3
nÉft..b^a.ftú

loao.*c/ro/rou
Atente Químlco tjlnlte dê q uantmcâç:lo Unidadê ConcêntÍaÉo Unidade
Bicarbonetos 1,0 mllL 340,0 mElL

Í{.D. - Não detectado acima do Limite de QJantiffcâção

Cffi
rcgdtÚrâncüca

lm*ec/rclrou
AlEíte Químko tlmhê de qu.mmceção Unldade concenúaÉo Unidade
Cârbonatos 1,0 me/L N.D. msll

taD. - Não detectado acima do Umite d€ Quantificação

rüE0rÉbl
ncalOdcAneaüc

loror*arc/ror
AFnte químko Llmtte de quantmcação Unidede CoícenúaÉo Unldade
Nitritos 0,0r0 mzlL 0,052 mclt

N.D. - Não detectado acima do Limite de QuântiÍicaÉo.

dútE
R.íd* An frac6

lrro.e*a/q1ur
Agêntê QuÍmlco Umlte dê quantli€ção Unidade ConcêntÍaÉo Unldade
Cloretos 1,00 mclt 33,74 mzlL

N.D. - Não detectado acima do Limite de QuântificaÉo

nÉftedcân#cc
FOR 5.10.1{5CR
CRoi{OIÂB Reíeíênda em Aná[sesOuímicãs eAmbhnbis tÍ04
R(É Roberyôl Coídelro de Fanas 310 - ReaÍeio - Rio dêJâneiro- RJ

21 2487447, âtend mento@cronolab.com br Pá8inâ I de 3
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N.O, - Nâo detectado acima do Limite de Ouantificação

Oú. d! crÉJc ryfolaoL
ÂgGme quÍmico Limite de quantific.ção Unldâde CmcenEaÉo Unldade
Sulfatos 1,00 mt/L 20,50 mglL

Ohíràfütt
Não se aplica

ffirlltlGbdôaódca§
Análisês lnteínâs ExtêÍnes

Bicarbonatos
Standard methods 22th Ed. 2012

método 2320

Carbonatos
Standard methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (Líquidas) PA 5.4.56{OCR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO2

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Liquidas)
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 SO4

FOR 5,10.1{5CR
CRONOIAS Rêferência em ÂnálisesQuími6s eAmbientâis LTDA

Rua Robêrval Coídêiro de Faíiâs 310 - Recíelo - Rio deleneiro-RJ
2124874477 ate Pátina 2 de 3
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tloürs:
1.

2.

os métodos internos foram validâdos com base nas referências extemas.

os enseios foram realizados dêntro do prazo de validade recomendado no Sistema da

Qualidade da cronolab.

Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do

cliênte.

Os resultados apresentedos neste Íelatório anelítico reÍerem-se exclusivamente às amostras

recebidas.

Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificrção nos ensaios

em branco reelizados pera este proieto.

A Gonolab mantém arquivedos por um ano os dados brutos referentes a este proieto parâ

eventuais consultas.

Caso haja retenção de amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até

15 dias após e emissão deste relatório.

Opiniões, observaçôes e/ou intêrpreteçóes aplicáveis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado e nem Íeproduzido de forma parcial.

Revisores

3

4

5

6

7

8

9

Henriquê da Sllva Mendes
Diretor
cRQ 03155631

G

Responsáve écnico
cRQ 03212805

FOR5.10_1{sCR
CRO{Ol-Âg ReíeíÉnda em Ânálises Químicas e Âm bienta is |-TDA
RtÉ RobeÍvál Cordeiro de Fariàs 310 - Reseio - RiodeJânêrro- RJ

272§r44n atend mêitoiô Página 3 de 3
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Projeto 283Ol2Ot4

N,D. - Não detectado acima do Limite de QuantmcaÉo

N.D, - Não detectado acima do Limite de QuantiÍicação

D.dcdodlút

Empresa Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço Avenida Professor Mario Werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante carolina Rocha

ld. Pro.ieto Comercial Claros Montes

DedocdaamÉa

ldentificâção: AACM - 01 D

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37776

Oata da Coleta: 2210§./2OL4 l9:2O Data e Hora da Custôdia: 26/09/2OL4l5:O0

Coletor: Cliente

IC*
f.rdted6âtrCárE

loro: rrec alqTrorr
Agentê Químico Umite de quantifrcaÉo Unidede ConcêntÍação Unidade
Cálcio 0,0s00 mElL lrto,5818 .I'EIL

Magnésio 0,0500 mglL 9,8098 Í]'E/L
Sódio 0,0500 mclL 14,1857 mc/L
Potássio 0,0s00 mglL 0,4790 melL
Alumínio 0,0500 m8/L 0,2618 melL
Chumbo 0,0100 m9lL 0,0394 meJL

Í.ffiluÇrd-)
R.iltt dG An lfrlr8

I oo Ca cr* a/o/zoor
Atentê Químico Umite de quentificaÉo Unidade ConcênEação Unldade
Nitratos 4,00 mçlL N.D

PAII

RcadadcÂnalftlcc
I o*e ae crreoc alo2orr

Âgentê quÍmlco Umite de quântificáção Unidede concêntÍação Unk ade

Acenafteno o,o2 UEIL o,77 uelL
Acenaftileno o,o2 uelL 0,03 uelL
Antraceno o,o2 uclL N.D uglL
BenzoIa]antraceno o,02 ucJL N.D. uzlL
BenzoIb]fluoranteno 0,02 uqlL N.D. uelL
Benzolghi]perileno o,o2 uE/L N.D. uglt
BenzoIk]fluoranteno 0,02 u8/L N.D uqlL

FOR 5.10.1{7CR
CRoi{OLAA ReÍeência em Anállses Qulmicàse Ambientais [mA
Ruâ Robeível CoÍdeiro de Fariâ3 310 - Rê(íeio - Rio de laneiro _RJ

21 24871477 atendimento@.rcnol:b.com bí Pá8ina 1de4



PAH

c,ro,.,,l{a
:#
ffiÊ.
": ,,,. j:.t-,
i"*iF:

N.D. - Não detectado adma do Limit€ de Quantifica

TIC: SvOCl l 554.D\datô.ms

.D, - Não detectado acima do Limite de Quanúfica o

Benzolalpireno 0,02 udL N.O ug/t

Criseno o,o2 uzlL N.D utlL
DibenzoÍa,hlantraceno 0,02 uelt N.O uElr
Fenantreno o,o2 uglL 0,32 uzlL

Fluoranteno 0,02 uclL N,D uclL

Fluoreno o,o2 uelL o,2t uelL

lndeno[1,2,3-cd]pireno o,o2 uelL N.D. UElL

Naftaleno 0,02 uelL L62,99 ue/L

Pireno 0,02 uzlL N.D. uelL

Gfiüdc de q!dld.d.
Feixa AceltáYelRecupêreçãoPeÍâmetro

60 50 - 150%2-FlúoÍ Bifenila
50 - 15096p-Terfen il{ 14 71

tttl
R.$lt docAmlídcc

lo.uAc*alqPoar
Agente Químim Limitê de quantlficação Unidade Conc€ntÍaÉo Unidede
Benzeno 1,00 uzlL 958,41 uclL
Tolueno 1,00 ue/L 89,84 uelL
Etilbenzeno 1,00 uelL 688,25 uzlL
m,p-xilenos 1,00 UEIL 536,90 uelL
o-Xileno 1,00 uelL 81,21 ut/t

coíüobdcqlüd.
ParâmêtÍo Rêcupereç5o Faixa Aceltáv.l

Dibromofluorometeno 87 50 - 15016

Tolueno-d8 98 50 - 15096

Bromofluorbenzeno 91 50 - 15096

FOR 5.ú.r{7CR
cRol{O-AB Rêferênda em Análisês Qulmicas e Âmbhntais LTDA

Rua Robervel Coídeiro de Fe rbs 310 - Redeio - Rio dê Jane iro - RJ

21 24A7447, atendrmento@c.ono ab com.br Páginâ 2 de4
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ffi:
BTEX

TlCr COV5837 D\data ms

Obaít a0õai
Não se aplic;

nc{braoeo lletorlolóde
Anállses lnteÍnas ExteÍnas

Meteis PÂ 5.4.42{3CR
USEPA 30104 revl / USEPA

6010C rev3

Nitratos (Líquidas) PÀ 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

827OO, tev 4

STEX PA 5.4.6-03CR USEPA 82608, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
cRO OtaB R€ÍêÍênoa em Ânálises Ouímicas e Ambientâis I-TDA

Rue RobervalCodêlro de Fariâs310 - Recreio - Rio deJânêi.o - RJ

21 2!€74477 atend mênto@cro.ol.b com.br Pá8ina 3 de tl
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Notas

1. Este relatório atende aos requisitos de ecreditação pela CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

2. Os métodos internos foÍam validados com base nas referências externas.

3. Os ensaios forâm reelizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da Qualidade da

Cronolab.

4. Plano e procedimentos de amostrâgem definidos, executados e de responsabilidade do cliente.

5. Os resultados apresentados neste relatório analítico reÍerem-se exclusivamente às amostras recebidas,

5. A CGCRE é signatáriâ do Acordo de Reconhecimento Mútuo da lLÂC.

7. Não foÍam observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificeção nos ensaios em branco

realizados paÍa este proieto.

8. A Cronolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a êste proieto pare eventuâis

consultas.

9. Caso hajâ retenÉo de amostras, estas permânecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

âÉs a emissão deste relatório.

10. Opiniões, obsêrveçôes e/ou intêrpretações aplicáveis:

a. As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste

laboratório.

b. Não aplica.

11. Os resultados relatados abaixo não fazem pârte do escopo da acreditação do labordtório:

a. Não aplica

12. Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laborâtório e forâm
produzidos por laboratório subcontratado não acreditado (especificar o nome do laboratório):

a. Não aplica

13. Este relatório não pode ser elterddo e nem reproduzido de forma parcíel.

Revisores

Henrique,da Sílva Mendes
Diretor
cRq03155531

G o
Responúve tco

cRQ 03212805

FORs.10.1{7CR
CROI{OIÀB Referênda êm Análises Químicas e Ambi€nteis LTDA
Rua Robervel Cordeiro de Farfus 310- Recreio - Rio delaneiro -RJ
21 2487447, êtendrm€nro@crono ab.corn.br PáBine 4 de4
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Proieto 283O|2OL4

Dnlos do cfimtc

Empresa Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço Avenida Professor Maío Werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante Cárolina Rocha

ld. Proreto Comercial Claros Montes

Dad6daarffia

ldentificaÉo: AÂCM - 01 D

Ípo da amostra: Água Código Amostra: 37776

Data da Coleta: 22/09/201a $20 Data e Hora da Custódiat 26/0912014lstoo

ColetoÍ: Cliente

eaüqe
n3fldt dc An lítlc6

lmar*crrrrorr
Atente QuÍmlco timhe de quantlffcaÉo Unldade ConcentÍação Unldade
Bicarbonatos 1,0 melL 540,0 mE/L

N.o. - Não detectado acima do Umite de QuantificaÉo

Cfffi
B.edt d6 Àd6c6

looCcnlcclrOnmf
Agente QuÍmko Umitê de quentlfrcação UnHade concêntÍação Unk adê

Carbonatos 1,0 ms/t N.D ÍtS/L

N-D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

n sdt..foo ân lfrlcG
raffio. (Ilçddúl D*. d. cúdc 29/u,/r0tr

Agente quÍmko umlte de quantifiêção Unidade ConcentÍação Unldade

Nitritos 0,010 mglL N.O mdL

N.O. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

dÇÊ
Rãít d6 AmlôG6

lo*ra.:r*a762oal
{ente QuÍmlco Limite de quantticaCo Unldade CoftênEeÉo Unldade

Ooretos 1,00 mglL 32,49 .r.EIL

Í1.D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

Rê.ldt d6 Andõcc
FOR 5.10.1{5CR

CRONOLAB Refêênda em anátses Químices e Ambientãis LTDA

Rua Roberval Coídeiro de Farias 310 - Recreio - Rio deJanêiro _ RJ

27 2487447], ate Pá8ina 1de 3
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srÍü.

N.O. - Nâo detectado acima do Limite de Quantiíicação.

hôüt.b
Umltê dê quantlfrtação Unldade Concentraéo UnidâdeA&ntê Químlco

N.D. mElLSulfatos 1,00 mg/L

OtraÍrrüúai
Não se aplica

ffimnodo5dd
Anállsês lnteÍnas Extemas

Bicarbonatos
Standard methods 22lh Ed.20L2

método 2320

Carbonatos
Stândard methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (Uquidas) PA 5.4.56{0CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO2

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Stendard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Líquidas) Standard methods 22th Edition
2012 método 4500 SO4

FOR5.10.1{sCR
CRoi{O-AB Refêêndâ em Análises QuÍmtcas e Âmbêntais t-ÍDA
Rue Roberyal Coídelro de Fa rüs 310 - Reoelo - Rio de Je neiro - RJ

21 2187471 atend menro(ôl:ronolêb.ccm br Páginâ 2de I



Erono l{"
Notes

1. Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

2. Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validede recomendado no Sistema da

Qualidade da Cronolab.

3. Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do

cliente.

4. Os resultados apresentados neste relatóÍio analítico referem-se exclusivamente às emostras

recebidas.

5. Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensaios

em brenco realizados para este projeto.

6. A Cronoleb mantém arquivedos por um ano os dados brutos referentes a este projeto para

eventuais consultas.

7. Caso haje retenÉo de amostÍas, estas permanecerão armazenadas adêquadamente por até

15 dias após a emissão deste relatório.

8. Opinióês, observaçôes e/ou interpretações aplicáveis:

a. Não aplica.

9, Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

/*,a-
Henrique da Silva Mendes
Diretor
cRQ 03155631

crfi'ffi*e;
ResponsávelTécnico
cRQ 03212805

FOR 5.r0.1.0sCR
CROí{OLÂ8 Refeêncie em Ânálises QuÍm(es e ÂmbÉntâis LTDA

Rue Robêrvdl Coídeiro de FaÍias 31o_Recreio- Rio deJaneiro- RJ
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Projeto 283Ol2Ot4

D.dc do Cf,.ít!

Empresa: Ambratec Geolotia e Engenharia Ltda

Endereço: Avenide Professor Mario werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante Carolina Roóa

ld. Projeto: Comercial Claros Montes

. Dedcde enoc
ldentificação: AACM -08 D

ripo da amostra: Água Código Amosúa: 37777

Data da coleta: 2210912074 79iOO Oata e Hora da Custódiat 26/0912014 75t0O

Coletor Cliente

rÉ
nradebhCftlcc

loa*r*11w7rou
ASentê Químko Llmlte dê quantificâção Unidadê ConcenEâÉo Unidade
Cálcio 0,0500 melL 142,3510 mglt
Matnésío 0,0500 mclL LL,36t2 m'EIL

Sódio 0,0500 ,r'EIL 38,3197 mg/L
Potássio 0,0500 me/L 20,9493 mEJL

AlumÍnio 0,05«) mslL 0,3824 mclL
Chumbo 0,0100 melL 0,0414 mqlL

N.D. - Não detectado acima do Limite de QuantificaÉo

frü(úÉar
nafiefu,ln{ffftr

loqcÉa/qfe.
Â8ente QuÍmlco Llmhe de quantlffceçlo Unidade Con centÍação Unidade
Nitratos 4,00 ÍÍEJL N.D

N.D. - Não detectado acima do timite de Quantificação

.Dlll
:Eft.d6AriCfrftc
-- lootiacanqatr

Atente Químlco Umtte dê quentificação Unidedê ConcentÍaÉo Unidade
Acenafteno o,o2 UElL N.D. u$lL
Acenaftileno 0,02 uc/L N.D. uelL
Antraceno o,o2 ueJL N.D. uelL
Benzo[a]antrâceno o,o2 uelL N.D ug/L
BenzoIb]fluordnteno o,o2 ug/t N.D ualt
Benzo[ghi]perileno 0,02 uclL N.D uelL
BenzoIklfluoranteno o,o2 uelL N.D uglL

FOR 5.10.1{7CR
CRoi{OIAB Refeíendã em Análisês Ouímítãs e Ambientâis I-TDA
R(É Rob€rvdl Coídeiro de FarÉs 310- RecÍeio- Rio deJaneiro- RJ

21 2{8144n ate.drmenro@cronolab.com.br Pá8ina 1de 4
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{fÉiFE.

N.D. - Não detectado acima do Limite de Qua

PAH

TIC: SVOCI1555 Dtd atâ-ms

qglaolalpireno o,o2 uglL N.D UEIL
Criseno o,o2 uclL N.D uglt
Dibenzo[â,h]antraceno o,o2 us/L N.D. uclt
Fenantreno 0,02 uglt N.D. UAJL
Fluoranteno 0,02 UElL N.D uclt
Fluoreno o,02 uglL N.D uL
lndeno[1,2,3-cd]pireno 0,o2 uzlt N.D uElL
Naftaleno 0,02 uqlL N.D UElL
Pireno o,o2 uelL N.D uelL

Corfrcb
ParâmêtÍo Recup€Íeção Falre Acêitáwl

2-Flúor Bifenila 75 50 - 15016
p -Terfen ild 14 77 50 - 150%

gtu
8ãiltrlloshdÍtlca

lneaecnl*alelan
Atêntê Químko timhe de quanttficâÍão Unidadê concentÍação Unldâdê
Bênzeno 1,00 lclL 2,58 uc/L
Tolueno 1,00 uclL 1,19 UEIL

Etilbenzeno 1,00 uelL 5,85 uelL

m,p-xilenos 1,00 uglL 10,66 uc/L
o-Xileno 1,00 uclt N.D vclL

N.D. - Não detectâdo acima do Umite de Qu

ConlroL dc Ql.fdd.
RecupêrâÉo Falxa AceltáúelParâmetÍo

50 - 150%Dibromofluorometano 70
50 - 150%Tolueno-d8 90
50 - 15096Bromofluorbenzeno 100

FOR 5.10.1.O7CA
CRONOLAS Referêncie em Ânáli5es QuÍmlc.s e Ambiêntais LmA
Ruâ RobeMalCorderro de Feriàs 310 - Recreio-Rio deJaneiro - Rl

21 24É74477 arÊnd,i-re.tc@cro.o ab.onr br Pátha 2 de a

E
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BTEX

TIC COV6838 O\data.ms

otEtEÉ.3
Não se eplica

irffi lr.'todolódc-
Análises lnteÍnas Externas

Metais PA 5.4.42-03CR
USEPA 3010Â revl / USEPA

6010C rev3

Nitratos (Uquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

8270D, rev 4

BIIX PA 5.4.5{3CR USEPA 82608, rev 2

FOR S.10.1{7CR
CRoiTOLÂB Reíeéndâ em Análises QuÍmicas e Ambientais LÍDÂ
Ruâ Rohêíval CoÍdeiÍo de Fa ria s 310 - Rêcrelo - Rio de .,ene iío - RJ

2L 24|,7-4Án ãtend nrÊntc@crono ab..om.b. Pá8ine 3 de4
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Notes:

1. Este relatório atende aos requisitos de âcreditaÉo pela CGCRE, que avaliou a competência deste
laboratório.

2. Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

3. Os ensaios foram realizados dentro do prâzo de validade recomendado no Sistema da Qualidade da

Cronolab.

4. Pleno e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do cliente.

5, Os resultâdos apresentados neste relatório analítico referem-se exclusivamente às amostras recebidas.

6. A CGCRE é signatária do AcoÍdo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

7. Não foram observedos parâmetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este pro.ieto.

8. A Cronolab mantém arquivados po[ um ano os dados brutos referentes a este proieto para eventuais

consultas.

9. Caso haja retenção de amostrat estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

após a emissão deste relatório.

10. Opinióes, observações e/ou interpretações âpliéveis:

a. As opiniôes e interpretações expressas abaixo não fazem perte do escopo de ecrediteção deste

laboratório.

b. Não aplica.

11. Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório:

a. Não aplica

12. Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório e foram

produzidos por laboratório subcontratado não acreditado (especificar o nome do laboratório):

a. Não aplica

13. Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores: /r**-
Henrique da Silva Mendes
Diretor
cRQ 03155631

Grfli@&o
ResponsáveYTécnico

cRQ 03212805

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLÂg RefêÍênciâ em análises QuÍmicese Ambêntais LmA
Rue Roben alCoídeiÍode Farias 310-Recreio- Rio deJanelío- Rl

212187447:, atend me.tc@cronc ab.onr bI Págna 4dêa
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neurónromaúnco NA - Ne L677sl2ot+Lo

Proieto 283Ol2OÍ4

N.D. - Não deteciado acima do Limhe de QrantificiÉo

Í{.D. - Não detectado aclma do Umite de Quântificação,

Í1.D, - Não detectado acima do Umite de QuantiÍicação.

Í{.D, - Não dêectado acima do úmlte de Quantificrção

DanrdodãrE

Empresa Ambratec GeolíXia e Engenharia Ltda

Endereço: Avenida Professor Mario Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante carolina Rocha

ld. Projeto Comercial Claros Montes

Derbdarnooe

ldentificação: AACM - 08 O

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37777

Data da Coleta: 2210912014 L9:ú Deta e Hora da custódia: 26109/2014 15:00

Coletor: Cliente

I üalÍa
EedtadcAnCftlc

lon c.*n orrqfrou
AgEnte Químko LJmhe de quantillcaçâo Unldade concentÍação Unldade
Bicarbonatos 1,0 mtlt 450,0 mdt

c'ôb
n dt d6 AnCftlc6

lora..*c/r$zor
Atentê Químlco Llmtte de quantificação Unldade ConcentÍaÉo Unid.de
Caóonatos 1,0 mglL N.O. rnglL

]ll,lEojçÊl
R..llltrh. 

^r.lítlcloae :.an zc1q7a.t
A&ntê Químico LJmite de quaítificeçâo Unldadê coficentraÉo Unldadê
NitÍitos 0,010 Íl'BIL N.D. mdL

O{fc
n ídta.h6 Ardftlc6

loaac*a/Enou
Atênte Químico umhe dê quanüficação Unldedê Cdlcentração Unidede
Cloretos 1,00 melL 58,73 mzlt

FOR5.10.1{5CR
CRO OIAB Rêfeênciâ em Análises Qulmlcas e Ambientals LTDA
Rua Rob€íyel Coídeiro dê Farias 310 - Reqeio - Riodelaneiro-RJ
21 24€7447, dtend,mento@cronclab.com br Página I de 3

nanftadc An trdcoe



Grono

9rÍlu(rJçÉl

N,D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

l{"
D*..Lrn dc ry4r2üa

Atênte QuÍmlco Umite dê quentlficâção Unidade ConcentÍação Unldadê
Sulfatos 1,00 mdL 19,30 mglL

ob.lnrta
Não se aplica

ftltrh.bmGtoóo5lE
Anállses lnteÍnes Extemas

Bicarbonatos
Standard methods 22th Ed.2012

método 2320

carbonatos
Standard methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (Líquides) PA 5.4.56{0CR
Stândard methods 22th Edition

2012 método 4500 N02

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

sulfâtos (Líquidas)
Stândard methods 22th Edition

2012 método 4500 SO4

FOR5.10.1{6CR
CIONOLAB ReÍerÊncja em Análises Químrcas e Àmbi€'flteis LTDA

Rua Rob€íval Cordeiro de Faíles 310 - Re.Íeio - Rio deJaneiro-RJ
2t 2487-4477 atend nrento@crono ab.com br Pá;inâ 2 de3



Crono l{"
Notas:

1.

2.

Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

Os ensâios Íoram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da

Quelidade da cronolab.

Plano e procêdimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do

cliente.

Os resultados aprêsentâdos neste relatório anâlítico referem-se exclusivamente às amostres

recebidas.

Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quentificeção nos enseios

em branco realizados pare este projeto.

A Gonolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este proieto para

eventuais consultas.

Câso haia retenção de amostrat estes permanecerão armazenadas adequadamente por até

15 diâs epós a emissão deste relatório.

Opiniões, observaçôes e,/ou interpretações aplicáveis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forme parcial.

Revisores:

3.

4

5

6

7

8

9

Henrique de Silva Mendes
Diretor
cRQ 031s5631

G

Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR 5.10.145CR
CIOtlOl-Ag Reíêêndâ em Análisês Químt6s e Ambiêntâis LTDÂ
Ru. Robêíval Coídeiro de Farlâs 310- Rêceto - Rto delaneiío- RJ

2124A744n atend nrenro(@crono àb com.br Págine 3 de 3



Grono l{"
#
-,,ti"ffi{Fi#.i.r+>---::

ffi.-
neurónto nnaúnco - Ns L677612o14-t.o

Proieto 28§l20t4

N.O. - Não detectado acima do Limite de QuantiÍicação

N.O. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

D.dcdoCIêlü.

Empresa: Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço Avenida Professor Mario Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante: Cârolina Rocha

ld. Projeto Comercial Claros Montes

Dadc da amctra

ldentificâção: AACM - 12 D

lipo da amoska: Água Código Amostra: 37778

Data da Coleta: 22/09/20La 79:40 Data e Hora da Cust6dia: 26/@/2014 75tOO

Coletor Cliente

B
RêcualndcÂldltlc6

Ix.arcrr*AneAo
agente Químico Limite de quentificâção Uni.lede ConcentÍação Unk ade
Cálcio 0,0500 mglL 325,6678 rnElL

MaSnésio 0,0s00 mc/L 20,6542 melt
Sódio 0,0500 melL 18,1966 mglt
Potássio 0,0500 melL 8,5956 .'|.B/L

Alumínio 0,0500 melt 14,1239 mt/L
Chumbo 0,0100 m,E/L 0,o748 m8/L

Íüülr.r*l
Ra$lt dc An mc6

Irccaca/m/ror
Atente QuÍmlco Limite dê quanttfirãção Unidadê ConcêntÍeção UnHade
Nitratos 4,00 m'EIL N.D

PAH

RÉuftedcArdfrlcc
I o*rcr rn..lc a/g/ror

Átente QuÍmico Limhe dê quantiflcâção Unldede Concentração Unldade

Acenafteno o,02 UEIL 0,10 uglL
Acenaftileno o,o2 uclL 0,06 uelL
Antraceno o,o2 uclL N.D uzlL
8ênzoIa]antraceno o,o2 uclt N.D uelL
BenzoIblfluoranteno o,o2 !ElL N.D uelL
Benzo[ghilperileno 0,02 uclL N.D uelL
EenzoIk]fluoranteno o,o2 uelL N.D. uelL

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAS ReíeÍência em Ânálise5 Qulmicas e ambhntels LToÂ

Rua RobêNel Cordeiro de Fanas 310 - Recreio-Rio delaneiro- RJ

27 2187.447;1 ate.d menro@.rono ab.om.br Página I dê a
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:+;,-l; .r§í-+.i}:

y-;1éop*li;-É'ffi*:

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quantifi o

PAH

TIC SVOC1l556 D\d6la.ms

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quant

BênzoIa]pireno 0,02 utlL N.D us/t
Criseno 0,02 uelL N.D uslL

Di bênzo[e,hlantraceno 0,02 uelL N.D. u*ll-
Fenantreno 0,02 uzlL N.D uelL

Fluoranteno o,o2 lslL N.D. uglt
Fluorêno 0,02 uglL 0,05 uelL
lndenoÍ1,2,3-cdlpireno 0,o2 uelL N.D. uqlL
Naftaleno o,o2 ug/L 16,82 uelL
Pireno o,02 uelL N.D, uelL

coÍürac dc qdd.d.
ParâmetÍo Rêcupê.rÉo FaiE Acêltávêl

65 50 - 15(»62-Flúor Bifenila
50 - 15096p-Terfen ild 14 60

tÍa
nêgrlH6â.8tfr6

lmc.*zelqpor
Agente Químko Umhe de quentlffcação Unldadê ConcentlaÉo Unidade
Benzeno 1,00 uelL 1,30 uelL
Tolueno 1,00 uzlL 1,65 uçlt
Etilbênzeno 1,00 uelL 2,43 uelL
m,p-xilenos 1,00 uelL 15,06 uelL
o-Xileno 1,00 uelL 6,86 uslL

ColrútdcQdd..h
ParâmdÍo Recup€reção Faira Acettávêl

Dibromofluorometano 85 50 - 15016
Tolueno-d8 87 50 - 15096

Bromofluorbenzeno 99 50 - 15096

FOR 5.10.1{7CR
CROI{OLAB Rêíe.êncã êm Análisea QuÍmicas e Ámbêntais I-TDA
Rua Roberyel Cordêiro dê Íarhs 310- RecÍeio - Rio de lâôeiro - RJ

21 24g7447, atendimenro@cronolab rom.br Pá8ine 2 dê il
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BTfl

TIC: COVE839.D\data.ms

oüÊcní.!õ..
Não se aplica

n í!Í.núb IrkrodoStlc.s
Análisês lntêmes ExteÍnas

Metais PA 5.4.42{3CR
USEPA 30104 revl / USÊPA

6010C rev3

Nitratos (Uquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

8270D, tev 4
ETEX PA 5.4.6-03CR USEPÂ 82608, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAB Referência em Ánálises QuÍmicás eÂmbientais ImA
Rua Robêrvel Coídeiro dê Fâíiâs 31o-Recreio-Rio deJanelro- RJ

2121874477 rtenCLme.ro@Í..o ao.ci br Página rde a
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i.. . -; ;'1:-..mffil-.

Í{otas:

1. Este reletório atênde eos requisitos de acreditâção pele CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

2. Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

3. Os ênsaios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da Qualidade da

Cronolâb.

4. Pleno e procedimêntos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do cliente.

5. Os resultados apresentados nêste relatóÍio analítico referem-se exclusivamente às amostras recebidas.

6. A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da llÁC.

7, Não foram observados parâmetsos de interesse acima do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este projeto.

8. A Cronolab mentém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este proieto para eventuais

consultas.

9, caso haja retenção de amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

âpós a emissão deste relatório.

10. Opinióês, observeções e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opiniões e interpretações expressas abaíxo não fazem parte do escopo de acreditação deste

laboratório.

b. Não aplica.

11. Os resultados relatados abaixo não fazem partê do escopo da acreditação do laboratório:
a. Não aplica

12. Os resultados relatados abaixo não fezem parte do escopo da acreditação do labordtório e Íoram
produzidos por laborâtório subcontratado não acreditado (especificar o nome do laboratório):

e. Não aplicâ

13. Este relatório não pod€ sêr alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

Henrique da Sllva Mendes
Diretor
cRQ 0315563r

o
Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR s.10.1{7CR
CXONOLAa Refeêncià em Anális€s Químicâs e Ambientais LTDA
Rua Rob€Íy.lCordeio de FaÍbs 310 - Re(Íeto - Rio de laneiro - RJ

21 249, 147, atendimento@!íoOol!b.com br Pá8ina 4 de4
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neuaróRp atnrÍnco NA - Ne L6776l2ot+t.o

Proieto 283Ol2O1!

.D. - Não detectado ôcima do Limite de Quantmcação

N.D. - Não detectâdo acima do Limite de Quantjficação.

N.O. - Não deteçtado acima do Limite de QuantiÍicação.

N.O. - Não detectado acimâ do Limite de Quantmcaçâo.

O.d6docLÊ

Empresa Ambratec Geologia e Entenharia Ltda

Endereço: Avenida Professor Mario Werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante carolina Rocha

ld. Projeto Comercial Clâros Montes

Iladcdean*a

ldentificâção: AACM - 12 D

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37778

Data da Coleta: 2210912074 L9:4O Data e Hora da Custódia:. 26/09/20L4 Ls:3O

Coletor Cliente

baltoc
neglt.dc^mlftic

lurcraccc,fiotút
Atente Químico Limlte dê quantificeção Unldade ConcênúaÉo Unldade
Eicarbonatos 1,0 mc/L 600,0 mglt

Crtü46
nceitedcAnal6cc

I o*. a..or* c/rO/rOrr
Agênte QuÍmico umhê dê quantiftcaÉo Unldade Concenüeção Unldadê

Carbonetos 1,0 mslL N.D mdL

Íaúlt6llJÇÍdül
nêgllÉdcAncfrrc6

looaco*a1o2or
Agente Químico lJmhe de quantillcãção Unidade Concênt ação UnEade
Nitritos 0,010 ms/t N.D ms/t

Rêíd&ÀElíüG
dqt D.a. & GÉJc 29/qr20ra

Agente Químko Limite dê quântificação Unldade concÊntÍeção UnHadê

Cloretos 1,00 Ín$lL 29,99 mslL

FOR 5.10.1{5CR
cRoflolÂs RêfeíÊnciâ em Ânálises Ouímk s e arhbientais tToA
Rua Roberval Cordeiro de Faíias310- RecÍÊio - Rio deJenêiío_ RJ

2121€7447, atend nrcnlo@lroiolab com b. Pá8lna I clê 3

R.s.dtaír6 Andffcc



c".,,..,[t

eae(rhlbl

.D, - Não detectado acima do Limite de quantifioção

ELihrrdc
Umlte de quanttfração Unldade ConcêntÍãÉo UnldâdeAtentê Químlco

rnglL N.0 mLSulfatos 1,00

OôcGrelta3
Não se aplica.

nci{!ícb fftúdolfilc8
Ânállsê6 lntemas Extemas

Bicarbonatos
Standard methods 22th Ed. 2012

método 2320

Carbonatos
Standard methods 22th €dition

2012 método 3500 CrB

Nitritos (LÍquidas) PA 5.4.56-O0CR
Standard methods 22th €dition

2012 método 45(D NO2

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Stendard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Uquides) Standard methods 22th Edition
2012 método 45@ SO4

FOR s.10.1{sCR
CRol{OLÂg Refeéncia em AnálisesQuÍmi(as e Âmbienteis LTDÂ
RrÉ RobêÍval Cordêiro de Faíias 310 - Reoeio - Rio deJaneiro- RJ

21 24Al 4n atend mento@cronoiab..oÍn br PáBina 2 de 3



c,r,,,, IU

Í{otas:
1.

2.

3

4

5

Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validede recomendado no Sistema da

Qualidade da cronolab.

Plano e procedimentos de amostratem definidos, executados e de responsabilidade do

cliente.

Os resultados apresentados neste relatório analítico referem-se exclusivamente às amosúas

recebidas.

Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificaÉo nos ensaios

em branco realízados pera este projeto.

A Cronoleb mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este projeto para

eventuais consultas.

caso haja retenÉo de amosras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até

15 dias após a emissão deste reletó o.

Opiniões, observações e/ou interpretaçóes aplicáveis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

5

7

8.

9

Henrique da Silva Mendes
Oiretor
cRQ 03155631

G o
Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR 5.10.145CR
CRONOLÂ8 Rêfeíêícia em análises Químicas€ 

^mbientais 
LTDA

Rue Robêrval CoídeiÍo d€ farias 310 -RecÍeio-Rro dêJàneiro- R

21 24A74477 atÊnd,me.to Pátine 3 de3
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ffi
RsutóRro analÍnco - Ne t6777 lzot4-t.o

Proieto 283Ol2Ot4

N.D. - Não detectado acima do Umite de QuantificaÉo

Í{.D. - Não dêteçtado acima do Limite de QuantificaÉo

dcdodêÊ
Empresa: Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Êndereço Avênida Professor Mario Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante Carolina Roóa

ld. Proieto Comercial Claros Montes

D.dGô illo tÍ.

ldentificeção: AÂCM - 13 D

Tipo da amostra: Água Côigo Amostra: 37779

Data da Coleta: 22/09/2014 20100 Data e Hora dâ Cust6dia: 2610§12074 75.OO

Coletor Cliênte

L*
n ídt d6 An llrlc

loaarlrrcolu/lor
ASente QuÍmko Umltê de q uentificação Unid.de ConcêntnÉo Unidade
Cálcio 0,0500 ms/L 145,3951 melL
Magnésio 0,0500 mglL 13,5780 m,EIL

5ódio 0,05@ mclL 20,2295 Ín9lL
Potássio 0,0500 melL 8,9685 mglL
Alumínio 0,0500 me/L 6,9391 me/L
Chumbo 0,0100 me/L 0,0574 mg/t

[üoIitr,
Lírt da fffia

lma*a1q1an
Ateíte QuÍmko LimltÊ de quantncâção Unidâde ConcÊnúação Unldadê
Nitratos 4,00 ínglL N.D.

Pfl
Resuttrda Aneütléa

I orr arúioc alqTro
AgentÊ Químico LJmite dê quentificâção Unidade ConcantrâÉo Unldadê
Acenafteno o,o2 UCIL N.D. uzlL
Acenaftileno o,o2 uB/t N.D. uelL
Antraceno o,02 uclL N.D. uzlL
BenzoIa]antraceno 0,02 uelL N.D. uzlL
BenzoIb]fluoranteno o,o2 !c/t N.D. ut
BenzoGhilperileno o,o2 uBlL N.D. uslL
BenzoIk]fluoranteno o,o2 uelL N.D. uelL

FOR 5.10.1{7CR
CRoíTOLAB Reíerência em Análies Químlaa3 e Ambieítais LTDA
Ruã RobeMel Cordeirc de FeÍbs 310- Reoeio - Rlo de Janêiro - RJ

212§74171 atenC n:teltqellono âb.!em br Págine l de /3
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##ffi
',"i9- '

.r=a*tf--

}.ffi1

N.O. - Nâo detectado acimâ do Limite de Quantifica o

TIC SVOCI 1557 O\data.ms

PAH

BenzoIa]pireno o,o2 uelL N.D UEIL
Criseno 0,o2 ut N.D. uelL
DibenzoIa,h]antraceno o,o2 uslL N.D uBlL
Fenantreno 0,o2 uglL N.O uelL
Fluorenteno o,o2 uelL N.0 uelt
Fluoreno 0,02 UEIL N.D uglL
lndeno[1,2,3{d]pireno 0,02 UCIL N.D ldL
Naftaleno o,o2 uelL N.D uglL
Pireno o,02 uglL N.D uglt

GmddcQEld.dc
PaÍámetÍo RecupeÍação Faha AceltáYel

2-Flúor Bifenila 75 50 - 150%
p-Teíenil{14 60 50 - 15(»6

üÍEr
ncanl&fi#cÉ

I oa O: GlrsJc É/q/roaa
Ateme químko Umitê de quantMcação Unk âdê Concêntração UnHadê
Benzeno 1,00 uelt N.D uElL

Tolueno 1,00 uelL N.D uglL
Etilbenzeno 1,00 uelL N.D UL
m,p-xilenos 1,00 udL N.O uglL
o-xileno 1,00 uelL N.D uclL

N.D. - Nâo detectado acima do umite de Quan

cstolcrlcQÉüd:
Falxa Aceltárc|Perâme'tÍo Recuperação

69 50 - 150%Dibromofluorometano
90 s0 - 15096Tolueno-d8

50 - 150%85Bromofluorbenzeno

FOR 5.10.1.O7CR

CRONOLAB Referência ern Análises Químicâs eÂmbientais LTDA

Rua RobeívelCoÍdeiío dê Farias 310 - RecÍelo - Rio deJaneiro - R

21 2187-4477 atendrmento@ Pátlnô 2de a
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BTEX

TlC. COV6840.Er\data.ms

Otc.ÍrraÍü.3
Não se eplica

nefctOer UcoaoSaa
Ânálises lntêÍnas ExtêÍnõ

Metais PA 5.4.42{3CR
USEPA 3010A revl / USEPA

5010C rev3

Nitratos (Líquidas) PA 5.4.3704CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 No3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

82700, tev 4

BÍEX PA 5.4.6{3CR USEPA 82608, rev 2

FOR S.10.1{7CR
CRo OLAS Referência em Análisês Quimios e ÂmtienE6 LÍDÁ
Rrrã RobeÍvàl CoÍdeiío de Farhs 310 - Recrêio - RIo de .Jânêiro - Rt
21 248, 14n irtendrnrento@cronolab.com.bl. Páginâ I de a
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Notâs:

1. Este relatório atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

2. Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

3. Os ensaios Íoram realizados dentro do prazo de validâde recomendado no Sistema da Quâlidade da

Cronolâb.

4. Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do cliente.

5. Os resultados apresentados neste relatório analÍtico referem-se exclusivamente às ãmostras recebidas.

6. A CGCRE é sitnatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

7. Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensaios em branco

Íeâlizados para este pÍoieto.

8. A Cronolab mantém aÍquivados por um ano os dados brutos refeíentes a este projeto para eventueis

consultas.

9. Câso haja retenção de amostras, estas permanecerão armazênadas adequadamente por até 15 dias

após e emissão deste relatório.

10. Opiniõ€s, observaçôes e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opiniôB e interpretações erpressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste

laboratório.

b. Não aplica.

11. Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da âcreditação do laboratório:

a. Não aplica

12. Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório e foram
produzidos por laboratório subcontratado não acreditado (especificar o nome do laboÍatório):

a. Não aplica

13. Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

1*o-
Henrique da Silva Mendes
Diretor
cRQ 03155531

drr.+ffi*;
ResponsáveYTécnico

cRQ 03212805

ÍoR 5.10.1{7CR
CROÍ{OIAA RefeÍência em Análisês Químicas e Ârhbientais LTDA

Rua RobeMàlCordeiro de Faries310-Recreio- Rio deJaneiro- RJ

2t24€74n PáBina adea
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neueróRro erlúnco NA - Ne L6777 l2ot+t.o

Projeto 283O|2OL4

N.o. - Não detectado açimâ do l-imite de QuantiÍicação.

N.D. - Não detectado aclma do Limite de Quantificação.

l{.D. - Não detectado acimà do Limite de QuanüÍicação.

Í{.D. - Não detestado acima do Limite de Quantificação

oúiloÍliüê
Empresa Ambratec Geologia e Entenharia Ltda

Endereço: Avenida PÍofessor Mario Werneck, 2170 sala 701, BuÍitis

Sollcitante: caroline Rocha

ld. Projeto: Comercial Claros Montes

hrhanctn
ldentificação: AACM - 13 D

Tipo da amostra; Água Códito Amostra: 37779

Data da Coleta: 22/0912014 20t0O Data e Hora da Custódia|. 26/O9|2OL4 L5].00

Coletor: Cliente

Etdú
ncrrt d6 An líüc6

lmro*c/rolrar
Agentê químlco Limhe de quentificação Unidade concenEaÉo Unidedê
Bicârbonatos 1,0 mglL t140,0 mg/L

crtúraa
nêrllt dor Andídc6

lma.rlrqtroÊur
AgÊnte Químko tlnlte d€ quantiftáção Unidade ConcêntráÉo Unidadê
câóonatos 1,0 rnEJL N.D ,tr.EIL

lürlrú0Jçael
F.Érilt dG AnCítlcG

I o*.O.-r*rgrq/rorr
Atente químlco Limite dê quanüntâção unldade ConcenlraÉo unldade
Nitritos 0,010 mglL 0,01s mB/L

OctE
RrgiltedaAndffc

luarrrczr/B/zor
Agentc Químlco Llmite de quentif,ráCão Unldade concentâÉo Unidade
Cloretos 1,00 mçlL 25,74 mc/L

FOR 5.10.1{5CR
CRoNOIÁ8 RefeÉncie em Anállse, OuÍmices ê Ambientais LTDÂ
Rua RobeÍy"l Cordêlro de Fa rla s 310 - Reúeio - Rio de Jàne iío - Rl
21247-447, tlendrmenr.,@c.ono.b com.br Pá8inà 1de 3

Rrailtedc Andítlcç
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9ilÉG llrÇdd.ôl

N.O. - Não detectado acima do Limite de QuantiltcáÉo

Oü. d. âBdo: 03/ú/40úa
Agente quÍmlco Limlte de quantiffceÉo Unldede Concanlração Unldade
Sulfatos 1,00 m,BIL 70,& ms/t

Obü,.É..
Não se aplica

ffirrGbüotúdcÊ
Análises lntêrnes ExteÍnes

Bicarbonatos
Standard methods 22th Ed. 2012

método 2320

Carbonatos
Standard methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (Líquidas) PA 5.4.56{OCR
StandaÍd mêthods 22th Edition

2012 método 4500 N02

Cloretos PA 5.4.35-01CR
Standerd methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Uquidas)
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 SO4

FOR 5.10.1{5G
CRO OLAB Reíeíêncie em análises Químkes e Âmbi€ntais LTDA

Ruâ Robêrval CoÍdel.o de Farias 310-RecÍeio- Rio deJeneiro - RJ

212487-1477 .\erc Pásina 2 de a
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Í{ot s:

1.

2.

Os métodos intemos Íoram validados com bese nas referências extemas.

Os ensâios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da

Qualidade da cronoleb.

Plano e procedimêntos dê amostratem definidos, êxecutados e de responsabilidade do

cliente.

Os resultados apresentados neste relatório enalítico referem-se exclusivamente às amostras

recebidas.

Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quentificação nos ensaios

em branco realizados para est€ projeto.

A cronolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este proieto para

eventuais consultâs.

Caso heia retenÉo de amostras, estes permanecerão arma2enadas adequadamente por até

15 dias após a emissão deste relatório.

Opiniões, observações e/ou interpretações aplicáveis:

a. Não aplicâ.

Eíe relâtório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

3

4

5

6.

7

8

9

Henriquê.da Sllva Mendes
Diretor
cRQ 03155531

G

Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR5.10.1{5CR
CRO{OLAB ReÍêência em Ânálises Quími(ãs ê ambte ais LTDÂ
Rua Roberyôl Cordeiro de Fe rias 310 - Resêio - Rio de Jan€iío - RJ

2L2§74n arend rn entoro Páglna 3 de I
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neurónto nnaúnco - Ne L6t7ll2ot4-t.o

Projeto 283Ol2O14

N.D. - Não detedado acima do Limite de Quantificação

.D, - Não detectado acima do Umite de quantificação

Ír.d6 do.[âtt

Empresa Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço: Avenida Professor Mario Werneck,2170 sala 701, Burítis

Solicitante; Cârolina Rocha

ld. Projeto Comercial Claros Montes

Dada de alcrre

ldentificação: AÂCM - PA- D.

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37780

Oeta da Coleta: 2210912074 lai40 Data e Hora da Custódiat 26109.12014 75l!0

Coletor: Cliente

Td
Gdt d6 Aa.{tlc6

lIEaeflre*ryo;rorr
Atênte quÍmko Umite de quantifrcaÉo Unidâde Concêntração Unldede
Cálcio 0,0s00 .r'EIL 85,9672 ,r,EIL

MaBnésio 0,0500 'r,EIL 70,5772 fiElL
Sódio 0,0500 m.EIL 79,4049 ,r.E/L

Potássio 0,0500 mglL 3,1583 mçlL
Alumínio 0,0500 .r'EIL 0,0760 mc/L
Chumbo 0,0100 melL 0,0218 mglL

Xffilljçü.rl
RÉult d6 An iltlcG

lo*rarlrrr*aTo2orr
Agênte Químlco timhê de quantmcâção Unidade concentÍeção Unidade

Nitratos 4,00 mE/L N.D.

PtH
Rcsuladc^ndEcc

lotCr.tre*rryoênr
ASente Químko Umlte de quantmcação Unidedê ConcentÍaÉo Unk ade

Acenafteno 0,02 uelL N.D UEIL

Acenaftileno o,o2 uelL N.D uelL
Antraceno o,o2 us/L N.D uelL
BenzoIa]antraceno o,o2 uelL N.D. uglL
BenzoIb]fluoranteno 0,02 uclL N.D uglt
Benzo[ghi]perileno o,o2 UEIL N.D uclL
Eenzotklfluoranteno o,o2 UEIL N.D uelL

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAS Referência em Ânálises Químic. s e ambientôis LTDA

Rua Rob€rvalCoÍdeiro de Feíiâs 310 - Recteio - Rio dejaneiro - RJ

21248744n êt€nd rnênto@cro.ol.b com br Págrne 1de4
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N.D. - Não detectâdo acima do limite de qua

PAH

TIC SVOCI 1558 E\data ms

'OêO ,:ãO 'rOo ,=trc :OâO l:

N.D. - Não detectado acima do Umite de Quantiff o

uzlLus/t N.D0,o2BenzoIa]pireno
uellN.D0,02 uglLCriseno
uzlLN.D.uzlLDibenzoía,hlantreceno 0,o2

N.D. uelllslLo,02Fênantreno
uelLuelL N.Do,o2Fluoranteno
us/Lus/t N.D0,02Fluoreno
udL!B/L N.Do,o2lndeno[1,2,3-cdlpireno

0,36 uelLo,o2 uelLNaftaleno
N.D VEIL0,02 uelLPireno

coltiole dG qr#.dc
Fâlxa AceMvelRecupêÍaçâoPerâmêtro

75 50 - 150%2-Flúor Bifenila
50 - 15096p-Terfen il-d 14 66

gtE
krltdG An líüco8

loarr-*a/q/roar
Agênte Químlco umite de quentificação Unldade ConcenEaÉo Unidade
Benzeno 1,00 uelt N.D uglt
Tolueno 1,00 UElL N.D uelL
Etilb€nzeno 1,00 utlL N.D uclL
m,p-xilenos 1,00 UEIT N.D uclL
o.Xileno 1,00 uelL N.D uglL

GffidcQ*.d.
PeÍâmetÍo RêcupeÍaÉo Felxe AceitáYel

Dibromofluorometano 74 50 - 15096

Tolueno-d8 98 50 - 15(»6
Bromofluorbenzeno 101 50 - 15(»6

FOR5.1o.1{7CR
CRO{OLAB Referência em Ânálises Qúími(as e Âmbiêntais LTOA
Rua Roberyàl Cordeim de Fanas 3t0- Re('eio - Rio deJaneim- RJ

2a2487447, atend mento@cronolab.com.br Página 2 de 4
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BTEX

TIC: COV684I E^dala ms

o!6êíY.9õê
Não se aplica

R.úêíaacE máoalotódaã
Análises lnteÍnas ExtêÍnas

Metais PÂ 5.4.42{3CR
USEPA 30104 revl / USEPA

6010C rev3

Nitratos {Líquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7{5CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

827OO, Íev 4
BTEX PA 5.4.6{3CR USEPA 82@8, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAB Referênda em Análises Quími6s eÁmbientais LmA
Rua Roberval Cordeiro de Farias 310- RêcÍeio - Rio deJaneiro-Rl
2L 2487447:, arendrme.to@crono âbl:orn.bJ Página 3 de /r
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3

Este relatório etênde aos requisitos de ecrediteção pele CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

Os métodos intemos foram validados com bese nes referências extêmas.

Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da Qualidade da

Cronoleb.

Plano e procedimentos de amostratem definidot êxecutâdos e de responsabilidade do cliente.

Os resultados apresentados neste relâtório analítico referem-se exclusivemente às amostras recebidas,

A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da llÁC.

Não forâm observados perâmeúos de interessê âcima do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este proieto.

A Cronolab mantém arquivados por um eno os dados brutos referentes a este projeto para eventuais

mnsultas.

Caso haja retenção de amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

aÉs a emissão dêste relatório.

10. Opinióes, observações e/ou interpretaçõês aplicáveis:

a. As opiniõ€s ê interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste

lâboratório.

b. Não eplicâ.

11. Os resultados relatedos abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório:
a. Não aplica

12. Os resultados relatados abaixo não fazem parte do es€opo da acreditaÉo do leboratório e foram
produzidos por laboratório subcontratado não acreditado (especificar o nome do laboratório):

a. Não aplicá

13. Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de Íorma parcial.

Revisores

4

5

6

7

8

9

Henrique da SÍlva Mendes
Diretor
cRQ 031ss531

G

R

e o

espon Técnico
cRQ 03212805

FOff 5.10-1{7CR
CRONOLÂg ReÍeêncla êm Ânálli€s Qu&nrês e Ambientais LTDA
Rua Rob€ryôl Cordelro de Faús 310 - Recreio - Rlo detaneiío - RJ

2L 24874âTI atênd mentô@ Pá8ine 4 de 4
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Reurónro aneúnco NA - Ne t677gl2ot4-L.o

Projeto 283Ol2Ot4

N.D, - Não detectâdo acima do Limite de Quantificação

.D. - Não detectâdo acima do Limite de Quantificação

N.D. - Não detectado ôcima do Limite de Quantificação

.D. - Não detectado acimâ do Limite de quantificação

Dadc docfistta

Empresa Ambratec Geologia e Engenharía Ltda

Endereço Avenida Professor Merio Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante: Cerolina Rochâ

ld. Projeto Comercial Claros Montes

t adcda am6e

ldentificação: AÂCM - PA - D

Tipo da amostra: foua Código Âmostra: 37780

Data da Coleta: 22/O9/20L4 LAt40 Data e Hora da Cuíôdia: 26/O9120f4 LS:OO

Coletor: Cliente

HúfE
Rãrt d6 An útlc6' l.mac*cfiol2otr

A!êntê químko umhê de quantlficaÉo Unldede Concênlreção Unidade

Bicarbonatos 1,0 mglL 360,0 mglt

GrtE fE
RÉdt dc ÂrCrucc'

I ore acno* c/rOfrur
Ater|te Químko umlte de quantificação Unklade concentÍação Unidade

carbonatos 1,0 mclL N.O m8/L

Íaüft8(rh.bl
nãft..bfi.k1c6

looaoar:rorrs/Orym
Agêntê QuÍmko Limlte de quantmcação Unidade ConcentÍaÉo Unldede

Nitritos 0,010 ÍnqlL 0,015 tírglL

n 9ldc fi.Ídc6
Oltb

Atentê químko Umhe de quentmcâção Unk âdê Concênúação Unidde
Cloretos 1,00 mBlL 31,99 ms/L

2124€74477 PáBinâ lde I

Rcadtadc Anelltlca
FOR 5.10.1{5CR

CRONOTAB RêÍêÉncie em Análisês Quimiesê Ambientais LTDA

Rua Rob€MalCoídêiro de Faáas 310 - Recreio - Rio de ianelro - Rl

Imr..ro,rOTCTror
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iIi6

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação.

hô.EJorafiofzma
UnldedeA8ente quÍmlco Umltê de quantlfrcação Unidâd€ ConcenlrâÉo

1,00 mslL 77,80 mYLSulfatos

OE nnÉ..
Não se aplica

ffiG6fiáodoaód.ec
Análisês lntemas Extem6

Bicarbonatos
Standard methods 22th Ed.2012

método 2320

Carbonatos
Standard methods 22th Edition

2012 método 3500 Cr B

Nitritos (úquides) PA 5.4.56{0CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO2

Cloretos PA 5.4.35{1CR
Stândard methods 22th Ediüon

2012 método 45OO Cl

Sulfatos (LÍquidas) Standard methods 22th Edition
2012 método 4500 SO4

FOR 5.10.1{5CR
CRONOTAB Refeéncià êm Anállses QuÍmiaáse Ambiêntars LTDA
Rua Robeívâl Coídelío de Fariâs 310- Resêio - Rio deJàneiro - RJ

27 24874477 at€ndimentô@ Página 2 de 3
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Notas:

1.

2.

Os métodos internos foram validados com base nas reÍerências externas.

Os ensaios foram reelizados dêntro do prazo de validade recomendado no Sistema da

Qualidade da Cronolab.

Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidede do

cliente.

Os resultados apresentados neste relatório analítico referem-se exclusivamente às amostras

recebidas.

Não Íoram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensaios

em branco realizados para este projeto.

A Cronolab mantém ârquivados por um ano os dados brutos referentes a este projeto para

eventuais consultas.

caso haja retenção de amostras, estas permenecerão armarenadas adequadamente por até

15 dias após e emissão deste relatório.

Opinióes, observações e/ou interpretações apliclveis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores

3

4

5

6

7

I

9

Henrique da Silvâ Mendes
Diretor
cRQ 03155631

G o
Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR5.10.145CR
CaONOLAS ReÍeíência em Análises químicas eÂmbr€nbis LTDA

Rua Robenral Coídeiro de Fanas 310-Recrelo-Rio deJaneiro- Rl

2721874477 aÍe Páginâ 3 de 3
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ngutóRro auelínco - Ne 1677912014-1.0

Projeto 283Ol2Ot4

N.o. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

Í{,D. - Não detectado acima do Limite de QuantiÍicação

E&dotu
Empresa: Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço Avênida Professor Mario Werneck,2170 sâla 701, Buritis

Solicitante: Carolina Rocha

ld. Projeto: Comerciel Claros Montes

Hcdernce
ldentificação: AÂCM-B-A

Íipo da amostra: Água Código Amostra: 37781

Data da coleta: 221@12074 O7:@ Data e Hora da custódia: 2610912014 75.oo

Coletor: Cliente

Laab
R.íllt dc ADdE6

looa*4pporr
Atente Químico Ljmite de quantjf,câçáo Unidade CmcentÍação Unidade

Cálcio 0,0s00 mclL N.D. mqlL
Ma8nésio 0,0500 MElL N.D mslL
Sódio 0,0500 melL N,D mc/L
Potássio 0,0500 mL N.D m8/t
Alumínio 0,0s00 mçlL N.D mg/l-

Chumbo 0,0r00 mglL N.D mc/L

Íüraa 0lçrtrl
bítr.lcÀfu

lmrr*alqpmr
AgeÍtr Químico timite de quantmceç5o Unldedê ConcêntÍaÉo Unidade
Nitratos 4,00 mqlL N.D

Ptlt
ncgdtedaAnCHa

lorfrenr*crCPTan
Atente Químico Umltê de q uentlfrrâção Unidade Concentreção Unidade
Acenafteno o,o2 uzlL N.D uglL
Acenaftileno 0,o2 uzlL N.D udL
Antraceno o,02 uelL N.O u8/L
EenzoÍalantraceno o,o2 uelL N.D uelL
EenzoIb]fluorânteno 0,02 uelL N.D uelL
Benzo[8hi]perileno o,02 uelL N.D UElL

BenzoIklfluoranteno o,o2 UEIL N.D uclL

FOR 5.10.1{7CR
CRO{O{-AB Refêrêncje em Análises Químlcâs e Ambêntais LTD^
RtÉ Roberval Coídeiro de Fâ rtas 310 - Reseio - Rio de Jônê iro - RJ

2L24874177 atend nrenro@.ro.o ab com br Página 1de4
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N,D. - Não detectado acima do Limite de quantiÍica o

PAH

TIC SVOCI 1559 E\dÉta ms

!9Azo[alpireno o,oz uglL N.D UEIL
Criseno o,o2 uclL N.D UBIL
DibenzoIa,h]antraceno o,o2 uclL N.D uelL
Fenantreno 0,02 uelL N.D uclL
Fluoranteno o,02 uelL N.D. uelL
Fluoreno o,o2 !c/L N.D uqlL
lndeno[1,2,3-cd]pireno 0,02 uelL N.D UEIL
Naftaleno 0,o2 uelL N.D uelL
Pireno o,o2 uslL N.D UEIL

Coúole
ParâmetÍo RecupeÍação Faixa AceiÉre|

2-Flúor Bifenila 69 50 - 15096
p-Terfeníl{14 63 50 - 150%

EIH
lÊ.ulffi.eúiqrb

I ua Ac cr.l* zslq2o[r
Âgente Químico Limite de quantlffcação Unidede Concentâção Unidede
Benzeno 1,00 uelL N.D. uelL
Tolueno 1,00 [E/L N.D uelL
Etilbenzeno 1,00 uzlL N.D uclL
m,p-xilenos 1,00 uL N.D. uelL
o-xileno 1,00 uzlL N.D. uclL

N.D. - Não detectado acima do Umite de Quantifi
CorEolc de q|#.de

PaÍâmetÍo RecupêÍaÉo Faha Aceltáre|
50 - 150%Dibromofluorometano 79

50 - 150%Tolueno-dB 87
Bromofluorbenzeno 90 50 - r50%

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAB RefeíÊnda em Ânálises Quími6s eamblentais LTDA

Rua RobêMal Cordeiro de Farias 310-RecÍeio-Rio deJaneiro - RJ

21 21€74471 atendlmenro@crono ab.ccm.br Página a de a
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BTEX

TIC: COV6847 ala.ms

6.aífçlês
Não se aplica

ffifreto.lolóSl@
Análises lnternas Exteínas

Metais PA 5.4.42-03CR
USEPA 30104 revl / USEPA

6010C rev3

Nitratos (Líquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7-05CR
USEPA 3520C, rev 3 / USEPA

827OO, Íe]t 4
BTEX PA 5.4.6{3CR USEPA 82608, rev 2

FOR5.10.1{7CR
CRONOI.ÀB Reíerência em ÁnálisesQuími@s e Ambientais I-TDA

RrE Roterrdl Cordeiro de Faíiâs 310 - Redeio - Rlo deJaneiro - R
21 24€7447/ atendlmento@cronolab.com bí Página 3 de4
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Notes:

1.

irÉrÜ

2

3_

4.

5.

6.

7.

Este relatório atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE, que avaliou a competência deste
leboratório.

Os métodos internos foram velidados com base nas referências externas.

Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da Qualidede da

Cronolab.

Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do cliente.

Os resultados apresentados neste relatório analÍtico referem-se exclusivamente às amostras recebidas.

A CGCRE é si8natária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

Não foram observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este projeto.

A Cronolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este projeto para eventuais

consultas.

Câso haja retenÉo de amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

após a emissão deste relatório.

Opiniões, observações e/ou interpretações aplicáveis:

a. As opinióes e interpretaçóes expressas abaixo não fazem pârte do escopo de acreditação deste

laborâtório.

b. Não aplica.

os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório:

a. Não aplica

Os resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação do laboratório e foram

produzidos por laboratório subcontratado não acreditado (especificar o nome do laboratório);

a. Não aplica

Este relâtório não pode ser alterado e nem reproduzido de forme pârciâI.

Revisores:

8

9

10

11

72

13

Henrique da Silva Mendes
Oiretor
cRQ 03155631

G o

Respon#ve Técnico
cRQ 03212805

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAB RefeÍênse em Análises Químicas e AmbienErs LmA
Rue Rob€MàlCordêiro de Fârias 310- Recreio _ Rlc de Janeiro _ Rl

Zla8'r477 atenCnÊ.] Página 4 dea
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Reurónlomraúnco NA - Ne L6779l2oL+t.o

Projêto 283Oí2OL4

N.O. - Não detectado acima do Limite de Quantiffcâção

N.D. - Não detectado acimô do l-imite de Quantificação

N.D, - Não detectado acima do l-imite de Quantificâção

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quantificâção

.o..bdoilàü

Empresa: Ambratec Geologia e Entenharia Ltda

Endereço Avenida Profêssor Mario Werneck, 2170 sala 701, Buritis

Solicitante Cârolina Rochâ

ld. Projeto Comercial ClaÍos Montes

Hcderrro*ra

ldentificação: AACM - B -A

Tipo da amostra: Água códito Amostra: 37781

Data da Coleta: 221O9/20L4 07:AO Deta e Hora da Custídiat 2610912014 75t0o

coletor: Cliente

Icrtffi
Rêsdt dc Andlüc

I u A..trr* cfrqao0a
A6Ent€ Químlco Limitê de quantmcaçao Unldâde ConcentraÉo Unidade

Bicarbonatos 1,0 melL N.D. mcll-

fur
nêíff6 An lüG6

looaecrrqnorr
AtentÊ Químlco UmltÊ de q uantlflcação Unidadê Concenlrâç5o Unidade
Carbonetos 1,0 mE/L N.D. mclL

Íaüü6luÇr&l
R.edt do§ Ardfrc6

looa.*a1Elzolr
AFnte químico Umitê de q uantlftcação Unldadê concenúaÉo Unidade
Nitritos 0,010 mglL N.O. mdt

Oa*ú
nêídt doc ânCfuc

loorr*rqqTrolr
Atente químico Llmlte de quantlfcaçâo Unidade ConcêntrâÉo Unidade
Cloretos 1,00 mglL N.D melL

21 248744n êtef d inento@r:íonol Pá8inà 1de 3

n sult d6 ân lftlc
FOR5.10.1{5CR
CRoi{OLAB RerêÍÉncie em Análises Ouímicas e Ambhntais LTOÀ

Rue RobeívalCodeiro de FaÍias 310- Re.Íeio - Rio deJânelro - RJ
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9,í16luqddül

N.D. - Não detectado acima do l-imite de QuantiÍicaçâo.

D.a. dc !Édc 6/r0/f0Âl
Agente Químico Umtte dê quantificaÉo Unidade Concentração Unldade
Sulfatos 1,00 melL N.D mçlt

Oban atürt
Não se aplica

nffirrffiE
Análises lnteÍnâs Cxtêrnas

Bicarbonatos
Standard methods 2zth Ed.2OL2

método 2320

Cârbonatos
Standard methods 22th Edition

2012 método 3500 cr B

Nitritos (Líquidas) PA 5.4.56{x)CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO2

Cloretos PA 5.4.35-01CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Líquidas)
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 SO4

FOR 5.10.1{scn
CRONOLAB Refeíênd. em Análises Químkase Ambhntais LTDA

Ruâ Roberval Cordelro de Faíias 310 - Recreio - Rio delanerro _ RJ

212{Á7-4477 atend m€ntc@.ron.3b.on. br Pá8ina 2 de 3



cr.,,,.,l{a

I{otas:
1.

2.

Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

os enseios foràm realizados dentro do prazo de validade recomendado no sistema da

Qualidade da Gonolab.

Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidad€ do

cliente.

Os resultedos apresentâdos neste relatório analítico referem-se exclusivamente às emostras

recebidas.

Não Íoram observados parâmeros de interesse acima do limite de quantificação Í)os ensaios

em brdnco realizados para este projeto.

A Gonolab mantém arquivados por um ano os dados brutos referentes a este projeto pere

eventueis consultas.

câso hajâ retênção de amostras, estes permanecerão armazenadas adequadamente por até

15 dias após a emissão deste relatório.

Opiniões, observaçôes e/ou interpreteÉes aplicáveis:

â. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Revisores;

3

4

5

6

8

9

Henrique da Sllva Mendes
Diretor
cRQ 03155531

G

R

o

espo Técnico
cRQ 03212805

FOR 5.10.1{sCR
Cnol{OÁg Referênaia em Análisês Ouimi(ãse Âmbbntais LTDÂ
Rua Roberyal CordeiÍo de FâÍiâs 310- RecÍeio - Rrc de JaneiÍo- RJ

2L 24Ar44n atendrín€ntoô Página 3 de 3
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Dlbsdoc5.itt

Empresa Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço Avenida Professor Mario Werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante CaÍolina Rocha

ld- Projeto Comercial Claros Montes

DadGdaamcF.

ldentificação: AACM - B - D.

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37782

Data da Coleta: 22/09/2014 2Ot3O Data e Horâ da Custôdia 26/09/20L4 LS:OO

Coletor: Cliente

uá*
RcíIdGâadíüc6

Ioaae.,recrOlUfro
Agente QuÍmico Limite de quantmcáção Unldade CorcentÍação Unidadê
Cálcio 0,0500 m8/t N.D. mg/L
Magnésio 0,0500 melL N.D mElt
sódio 0,0500 me/l N.D m8/L
Potássio 0,0500 mc/L N.D. mElL

Alumínio 0,0500 mg/t N.D .r'EIL

Chumbo 0,0100 me/L N.D m1lt

tl.D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

rrE*6 (lrÇLbl
R.drtrd6lndtrcG

lmcoclorzryU2or
Âtentê QuÍmko Limite de quantificação Unldede Concentração Unldade
Nitratos 4,00 mglL N.D.

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quantificação

PAII

nê§dt.d6AnCítlc6
lmcorecalç2ur

Agente QuÍmko Umite de quantlicaÉo Unldedê ConcentÍação Unidade

Âcenafteno o,o2 uelL N.D uelt
Acenaftileno 0,02 uglt N.D uelt
Antraceno 0,02 uelt N.D uglL
BenzoIa]antraceno 0,o2 ue/t N.D ug/L

BenzoIb]lluoranteno o,o2 uzlL N.D uell
Benzo[thi]perileno 0,02 UgJL N.D. uell
EenzoIk]fluoranteno 0,02 ugJr N.D uzlL

l{"
#;,

..É+;
... ,1_..Fí:i

P:;...1i.. .€:.É:
''lt-+.'

FOR 5.10.1{7CR
CRONOLAS Referência em aíálisês Químicas e Amblentals LTDA

Rua Robeíval Cordeiro de Farias 310- Recreio-Rio deJanêlro-Rl
21 2{€7447:, aterd mento-ô.ror)o ab.onr.br Páglna l de a
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N.D. - Não detectado acima do l-imite de Qua ão

PÂH

TlC SVDCI 1560 E\data ms

râoE ':oo rroo r= oá

oN.D. - Não detectado acima do Limite de Quântiff

BenzoIalpireno o,o2 uelL N.D uzlL
Criseno 0,o2 uzlL N.D. uçlL
DibenzoIa,hlantraceno 0,02 uelL N.O uzJL

Fenantreno o,o2 uzlt N.D uelL
Fluoranteno 0,o2 uelL N.O uslL
Fluoreno 0,02 ltlL N.D uzlL
lndeno[1,2,3-cd]pireno o,o2 uelL N.D ug/L

Naftaleno 0,02 uelL N.D uzlL
Pireno o,o2 uelL N.D. uglL

Control.rhArfldc
Recup€ração Falxâ AceltáYêlPârâmetÍo

56 50 - 150%2-Flúor Bifenila
50 - 15096p-Íerfen il{ 14 55

ITEI
nêídtd6ÀdfrlE

lolraea*a1q/rou
ASentê quÍmlco Limite dê q uantlfi€âção Unldade ConcênEação Unidade
Benzeno 1,00 uelt N.D utlL
Tolueno 1,00 UTlL N.D UglL
Etilbenzeno 1,00 uslL N.D. uglL
m,p-xilenos 1,00 uelL N.D u8/L
o-Xileno 1,00 uqlL N.D. uelt

CdrÉd.Qddíc
PaÍâmetÍo Rêcuperâfão Falxe AceltáYel

DibromofluoÍometano 74 50 - 15096

Toluenod8 80 50 - 15096

Bromofluorbenzeno 85 50 - 150%

FOR S.10.1{7CR
CROa{OLAS Reíeéncia em Análises Quími(ãs eAmbiênbis LTDA
Rue Rob€rval Coídeiro de Farias 310 - RecÍeio - Rio dê .lâ neiro - RJ

21 24C74n ate.drmento@crono ãb.ccm.br Páginã 2 de il
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Éffi.
BTEX

TlCr COV6843.D\d6lã.ms

otervaoOes
Nâo se aplica.

R2úeÍên6 Mebdológl(as
Análises lnteÍnas E(eÍnes

Metais PA 5.4.42-03CR
USEPA 30104 revl / USEPA

6010C rev3

Nitratos (Líquidas) PA 5.4.37{4CR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO3

PAH PA 5.4.7{5CR
USEPA 3520C, reY 3 / USEPA

827OD, rcv 4

BTEX PA 5.4.6-03CR USEPA 82608, rev 2

FOR 5.10.1{7CR
CRo OIAB ReÍeíência em Ânálises Químicas e ambientais ITDA
Rua Robeíval Cordeiro de Farles 310-Recreio- Rio deJanelro- RJ

27 24874471 atend mento@.ronol3b.com br Página 3 de4
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Í{otas:

1.

'l

.naffi'

;."1.'§f-

#iffi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Este relatório atênde aos requisitos de ecreditação pela CGCRE, que avaliou a competência deste

laboratório.

os métodos intemos foram validedos com base nas refeéncias externas.

Os ensaios foGm realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da Qualidade da

cronolab.

Plano e procedimentos de amostretem definido' executados e de responsabilidâde do cliente.

Os resultados apresentados neste relatório analÍtico referem-se exclusivamente às amostras recebidas.

A CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo dâ ILAC.

Não forem observados parâmetros de interesse ecimâ do limite de quantificação nos ensaios em branco

realizados para este proieto.

A Cronolab mantém arquivados por um ano os dados brutos rêferentes a este projeto para eventuais

consultas.

Câso haja retenção de amostras, estas permanecerão armazenadas adequadamente por até 15 dias

após e emissão deste relatório.

Opiniõ€t observações e/ou interpretações aplicáveis:

a. tu opiniões e interpreteções expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditaÉo deste

laboratório.

b. Não aplica.

Os resultados relatados abâixo não fazem pârte do escopo da acreditação do laboratório:

a. Não aplica

Os resultados relatados abaixo não fazem parte do €scopo da acreditaÉo do laboíatório e foram

produzidos por laboratório subcontratado não acrêditado (especificar o nomê do laboretório):

a. Não aplica

Este relatório não pode ser alterado e nêm reproduzido de formâ parcial.

Revisores

I

9

10

7L

12

13

Henrique da Sllva Mendês
Diretor
cRQ 03155631

G

Responsáve Técnico
cRQ 03212805

FOR5.10.147CR
CRC OLÂg Refeí€rcia em Ânállsês QuÍmics e Âmbienbis l-ÍDA
Rua Roberval CoÍdelro dê Farias 310- Reselo - Rio deJaneiro - RJ

2124874n atend mento@.rcno ab.ccm.br Pá8ine /t dea
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D.doe do drrtc
Empresa: Ambratec Geologia e Engenharia Ltda

Endereço Avenida Professor Mario Werneck,2170 sala 701, Buritis

Solicitante Carolina Rocha

ld. Projeto Comercial Claros Montes

Dadc de rmostre

ldentificação: AACM - B-D.

Tipo da amostra: Água Código Amostra: 37782

Data de Coleta: 2210912014 20:30 Data e Hora da Custódia| 2610912074 L5:0O

Coletor: Cliente

Icrtql.a6
R.§dtadG Ardíticls

lmac"ao,ü/rryrOt.
Âtênte Químko Llmhe de quantificaÉo Unidâdê ConcentÍâção Unldadê
Bicarbonatos 1,0 mglL N.D r.EJL

N.D. - Não detectado acimô do Limite de Quantificaçâo.

trl1c
Rrcrt dG Ar#lc6

I ot A ctrlc aTrqEora
Agente QuÍmlco umhe de quantificâÉo Unidade Concentr Unidade

L N.D m LCarbonatos 1,0

N.D. - Não detectado acima do Limite de Quantificàção

Íünro60r|*bl
n .|It d6 Ardffc€

lma.r,recaTO2Crr
Aaente químko Umhe de quânttficâção Unidâdê Concenúação Unk ade

Nitritos 0,010 íl.9lL N.D mqlt

N.D. - Não detêctôdo acima do Limite de Quantlficação

.D. - Não detectâdo acima do Limite de quantificação

l{"

Oúltoa
fÉfi.dcAn#co6

loaarr,Oc aPtroar
Agentê químko timhe de quantificeÉo Unldedê Concentração UnHadê
Cloretos 1,00 melL N.D melt

FOR 5.10.1-O5CR

CRONOIAB ReÍerência em Ânálsês quím(as e ambiênt is LTDA

Rue Robeíval Cordeiro de Farias 310 - Recrelo- R-ro deJanêiro- RJ

ZL 2487447, atend,me.to@crono ab.coír.br Págine l de 3

naíIfa.lG^ndfrc6



c".,,..,l{a

surtGrÇtlbl

N.D. - Não detectado acima do Umite de quantificação.

Dúrê.*crrglldl
tlmltê de quantlficação Unidade Ca{lcantraÉo UnidadeAgente quÍmico

1,00 mglL N.D. m8/Lsu lfatos

Oüarít/ad.r
Não se aplica

ffililffiah
Anális€s lntemas Extemas

Bicarbonatos
Standard methods 22th Ed.2012

método 2320

Cârbonatos
Standerd methods 22th Edition

2012 método 3500 CrB

Nitritos (Líquidas) PA 5.4.56{0CR
Stândard methods 22th Edition

2012 método 4500 NO2

Cloretos PA 5.4.35-0lCR
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 Cl

Sulfatos (Líquides)
Standard methods 22th Edition

2012 método 4500 SO4

FOR 5.10.145CR
CROiIOIAB Refeênaia em Análls€s Químicas e Amblentais LTOÂ
Rua Robêrval Coídeiro de Fa rias 310 - Reoeio - Rio de Jenê iro - RJ

27 24Í17147/ atef d rírento(ôcrono ab.com.br Página 2 de 3
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Notas:
1.

2.

3

Os métodos internos foram validados com base nas referências externas.

Os ensaios foram realizados dentro do prazo de validade recomendado no Sistema da

Qualidade da cronolab.

Plano e procedimentos de amostragem definidos, executados e de responsabilidade do

cliente.

Os resultados epresentados neste relatório analítico referem-se exclusivamente às emostres

recebidas.

Não forem observados parâmetros de interesse acima do limite de quantificação nos ensâios

em branco realizados para este projeto.

A Gonolab mantém arquivedos por um ano os dados brutos referentes â este projeto para

eventuâis consultas.

Caso haja retenção de amostras, estas permanecerão armazenadas adequedamente poÍ até

15 dias após a emissão deste relatório.

Opiniões, observações e/ou interpretações aplicáveis:

a. Não aplica.

Este relatório não pode ser alterado e nêm reproduzido de forma parcial.

Revisores I
il' -

Henrique da Silve Mendes
Oiretor
cRQ 03155631

4

5

6

7

8.

9

cúrreiiffi*;
ResponsáveYTécnico

cRQ 03212805

FOR 5.10_1{sCR
CRONOLÂg Rêfeência em Anális€s Qulm-Ease Ambiêntôis LTDA

Rue Rob€rral Cordelío de Fâílas 310-Reseio-Rio deleneiro- Rl

71 24É7 447, atend menr .]§6.r., i!!!{!ql,r Página 3 de 3
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.- PÔrro

\desponsáyel pêIa col€ta: ':-,.

1b3.: A.§ lnÍormrçôcs aclma sâo de rÊapomabllldada do cllêntc
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!:lon do rÊcGõlmênto:
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Relatório de Ensaios LllúNOS No ííE28lí4
Clbrb AMBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA TêkúorÉ (31) 331$91@
EndeÍrço A\íenida Prof€Bsor M&io Weínect, 2170, sala 701, Buritis, Belo

Horizonte MG cEP 3057+180
Cont to(.) Caíolhâ Rodl€

Amoútra(3) Euas Recepçáo 23n911417:1O

PRC.274 01

Revbão 00

:#
Laboratório de ensaios acreditado pela norma ABNT NBR ISO/lEC 17025:2005

O escopo da acreditação pode sêr visto em:
htto:/^ívww.inmetro.qov.br/labo Íatoíios/rblei docs/CRL0462-pdf

-t.:ffi
Amdr AACM.Oí-A 1182u1141 lcol.a. am 2logl14 O9t0O

EÍrlo Rlratralo UÍúilr.lt
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Geovana (b Cá9sig
A.En nÉo
TécÍrba Ouimics
CRO{2/í11982
Responsá',rc| TécÍÍco

PRC 27lt.0,|

RêYiEao 00Relatório de Ensaios LltlNOS No íí82El14
Clbnts AIIIBRATEC GEOLOGIA E ENGENHARIA LTOA TelêÍom (3r) 331$9í04
EndorEço Arrênida ProÍessor Mário WeÍneck, 2170, sala 70'1, Buritis, Belo

l-lorizont+.Mc, CEP 3O5/Si @
Conteto(s) CaÍolina RocrE

Amo.Ea(E) Áouas Rêc6oc{o 23t09l14 ',t7:10

!ásrolh

(Lí): MinistéÍio da Saúde - Poítaria 2914 (b 1AQl2O1'l
(ac): Ensaio m escopo da acredi@o deste leboratório pela noÍma NBR ISO/IEC 17025:?005, pelo CgGÍ€T|NMETRO sob
númeÍ! CRL 0162, validdê 03[/'í2y16. Os Íesuttâdos dos ônsaios nâo acÍêditados sdráo eín tabêlas separadas.
S'I: Stan&rd Mothods br the Examination of Water arÉ Waste\áêteí, 211h. Hition, 2m5.
LCI Limib (b QuantificaÉo.

Ob.êrvacõê!

Os mébdos nestê(s) ensaio(s) apresentam€e conbímes em relação ao método Íefeíenciado. Caso algum ensaio tenha
apíes€ntado êsvios, adi(Ées ou êxdusõ€s, estes eslaráo listados nas observ4ões.

AblrngêÍEla

Anâises \.alidadas por manutenÉo dc padróes dôntro dos desvic de leitura acôitávd. Os resuttadc têm significado reslrito
e aplicâm-sê somênte às âmostras analisedas.

Reprodugto do RêLtóÍio

Este rdatóÍio somente poderá seí Íeprcduzido êm sua btalilâde. ReproduÉo ê parEs requeí apÍovaçáo. A Umnos Sârear
se isenta d€ qualqueí respmsâUlidade pêle ÍEpíoúçáo paÍcial do mesmo.

lncaabzâa

A eslimativa da incerteza de mediçâo é conhecida e encaminhada se solicitado

lÍrfoÍlrEcõ6 ê Cobta

Coleta ebt âda pêlo diento.
A &scÍiÉo ô mat€rial ensâiado ê o dam de amostragem sáo de inteirâ responsabilida& ô diente.
A Umnos Sanear náo mantán amostra sob custódia após a libêraçáo dos resultados.

ArEte Mo.eira
Gêíeílte TácÍ*a
cRQ{24672E
Responsávd Té{ílho

Documento yerllcado a aoÍovdo lDa mal,oa ôlú,ôniaiú
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@

RF-LBW{X}., Rey. 0O
lllllas GEll lsr vEsPASÁxo. RUA aFoNso PEN^, !a7 Rooovlr re10. BATRRo 

^riÍôNlo 
n RlÂ Dos sa Íos. cEp- s:r2!oom ÍEL lo-xr-!1) !ar.l6oo

FA.X (0-XI.3t)!127{OIr, E-MA[ LmNOSeU NOS.COú,BR

Págln : 3r3



í ( ( t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (,( I í ( ( ( ( ( I ( ( ( I ( ( ( I ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( (

((

Data:
Solicitante

Analista
Proj eto

28170/20t4
Carolina Rocha

Mancini/Eduardo
Ambratec Geologia e Engenharia Ltda.

Amostras de deutério e oxigênio em água.

Erro associado: ôD = 19í., ô13o = 0,296

v.sMow v-sMow
Anállre Drtê num. BSB Amollra ôÍ)% 61ro%. statu! ObservaÇão

1

2

3

4
5

6
7
I
9
10

28ltol20t4
28/7012074
28/t0l2ot4
2A/tOl20t4
28ltol20t4
z8/to/2014
2A/$/2Ot4
2Al10/2014
28/LO/2074
2A/L0/20L4

t3a7z
13873
13874
13875
13876
73877
13878
13879
13880
13881

AACM-01.4
AACM-08-A
AACM.12.A
AACM-13-A
ÀÀCM.PA-A
AACM-01-D
AACM-08-D
AÁCM-12-D
AACM-13-D
AACM.PA-D

-39,29
-38,36
-3 5,34
-37 ,85
-37 ,AL
-37 ,28
-37 ,2L
-34,7O
-37 ,25
-37,?6

-6,06
-6,t2
-5,47
-6,07
-6,74
-5,79
-5,81
-5,27
-5,84
-5,81

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

v-sMow v.sMow v-sMow v€Mow
Análl3o Date num. BSB Padrão ôDr{. (medldo) 6rEo%" (medldo) ôD9& ltabêlado)

1

2

3

4
5

6
7
I
9

28170/2014
281L0/20L4
28/70/2014
2A/70120t4
28l70l20t4
28170/20L4
28170/20L4
28170/2014
2A/10/20L4

VSMOW
VSMOW
VSMOW

GISP
GISP
GISP
StÁP
SLAP

SLÂP

-0,89
-2,74
- 1,09

- 187,91
-L84,57
-LA7,54
-424,27
-429,69
-424,37

-0,09
-0,31
-o,07

-24,60
-24,21
-24,64
-55,57
-5 5,75
-55,5 5

0
0
0

-189,5
- 189,5
-189,5
-427 ,5
-427,5
-427,5

0
0
U

-24,76
-24,76
-24,76
-55,s0
-5 5,50
- 55, s0

527
527
527
526
526
526
525
525
525
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