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N
este artigo, iremos tratar da investigação 
de vapores presentes no espaço vazio do 
solo, ou como comumente denominado, 
no ar do solo, uma abordagem que ganhou 
grande espaço nos estudos ambientais de 
áreas contaminadas no Brasil na última 
década, principalmente por apresentar 
grande sensibilidade de detecção e por 
trazer dados mais próximos da realidade 
necessitando de menos cálculos e mode-

lagem a partir de resultados de outras matrizes. 
As investigações de vapores, internacionalmente, 

já são realizadas desde a década de 1980 e evoluí-
ram drasticamente desde então. No Brasil, os vapo-
res têm sido estudados de forma significativaa partir 
dos anos de 2011 e 2012. A evolução no País se deve 
principalmente à disponibilização de serviços de aná-
lises (análise pelos métodos da Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos, Usepa TO-15 e TO-17) 
e da vinda de especialistas para o desenvolvimento 
conceitual e prático das investigações. Atualmente, 
diversas ferramentas já estão disponíveis nacional-
mente para o estudo dos vapores, como a análise de 
amostradores passivos, a análise de amostras pe-
lo método Usepa TO-15, realizada por diversos la-
boratórios, a análise e amostragem por tedlar bag e 
análise em laboratório móvel.

Presença em diversas atividades

Mas afinal, o que seriam os tais vapores e o 
fenômeno intrusão de vapores? 

A Intrusão de vapores é um fenômeno relaciona-
do à migração de vapores gerados por contaminantes 
no interior do solo para a superfície. Contaminantes 
que normalmente geram vapores são chamados de 
Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) e estão pre-
sentes em diversos produtos, especialmente em sol-
ventes utilizados em variados setores da indústria e 
em outras atividades.
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O ponto chave da investigação de vapores é a necessidade de avaliarmos o 
risco que um ser humano possui ao inalar o ar de um local contaminado por 
esses compostos, e então contrair enfermidades como câncer, problemas no 
sistema nervoso, doenças respiratórias, deficiências no desenvolvimento fetal 
e outros. Ressalta-se que a quantidade de ar que inalamos diariamente é altís-
sima sendo muito superior à quantidade de água que bebemos, por exemplo. 
Inalamos mais de 10.000 litros de ar por dia! A avaliação de risco de inalação 
nos trará a condição de uso da área investigada, se ela está apta ou não para 
ser ocupada, mesmo existindo uma contaminação em seu solo. 

Investigação bem feita

De acordo com a Lei Nº 13.577, de 08 de Julho de 2009, que trata da proteção 
da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação, em seu arti-
go 2, são exigidas as garantias da saúde e da segurança da população exposta 
à contaminação no uso atual e futuro da área. Além disso, a Decisão de Dire-
toria Nº038/2017/C, da Cetesb, publicada em fevereiro de 2017, no item 4.1.6.5 
exige o mapeamento do espalhamento dos vapores e a identificação do perigo 
em decorrência da contaminação de uma área. Dessa forma, os estudos de va-
pores são estritamente necessários quando há risco de sua inalação por efeito 
de uma contaminação pretérita ou atual.

Apesar da grande evolução dos métodos de investigação de vapores, ainda 
há bastante trabalho na criação de guias e procedimentos nacionais para tal in-
vestigação. Atualmente os estudos são baseados principalmente em documen-
tos gerados pela Usepa e/ou ASTM. Em vista da grande necessidade de docu-
mentos nacionais, a Aesas recentemente criou um Grupo de Trabalho especí-
fico para discutir a Intrusão de Vapores, cabendo a esse Grupo a apresentação 
de documentos no prazo máximo de seis meses.

Por fim, devemos relembrar e gostaria de reforçar que todo o estudo am-
biental é uma investigação. As investigações são formadas por evidências. A 
avaliação de vapores é altamente crítica, pois se trata no final da qualidade do 
ar que respiramos em nossas casas ou no trabalho. Dessa forma, todo estu-
do deve ser composto pelo máximo de técnicas disponíveis produzindo o maior 
número de linhas de evidências, garantindo assim uma investigação bem feita 
e por consequência a saúde e bem-estar da população.Q

Rafael Fernando Sato
Formação em 
Bacharelado em 
Química e MBA em 
Gestão Ambiental pela 
Universidade de São 
Paulo. Possui oito anos 
de experiência técnica e 
comercial em laboratório 
de análises ambientais, 
um ano em consultoria 
ambiental e dois em 
empresa de serviços de 
amostragem de intrusão de 
vapores. Hoje, atua como 
diretor no Laboratório 
Vapor Solutions e é líder 
no Grupo de Trabalho de 
Intrusão de Vapores da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Consultoria 
e Engenharia Ambiental 
(Aesas).

Fo
to

s:
 A

es
as


