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Resumo
O presente trabalho executou um estudo comparativo entre a dessorção térmica e o
co-processamento em fornos de clínquer no tratamento de solos contaminados por
hidrocarbonetos leves de petróleo, oriundos principalmente de postos de serviços e
refinarias do estado de São Paulo. O estudo comparativo entre as duas tecnologias
considerou os critérios, impactos negativos na implantação dos empreendimentos,
limitação quanto aos resíduos recebidos, riscos de acidentes no transporte do
material a ser tratado, perigo potencial as pessoas envolvidas no processo, perigo
potencial ao meio ambiente (ar, solo, água, fauna, flora e Homem), geração de
efluentes gasosos, geração de efluentes líquidos, utilização de recursos naturais,
riscos na destinação de resíduos sólidos do processo, risco no monitoramento
ambiental, histórico de passivos (âmbito mundial) com a finalidade de orientar as
empresas a escolher a melhor tecnologia para destinação desse tipo de resíduo. Os
critérios analisados foram tabulados para a comparação final com o seguinte
enquadramento: Positivo (+1 ponto), Nulo (0 pontos), Baixa (-1 ponto), Médio (-2
pontos), Alto (-3 pontos) e após esta pontuação, foi considerando a melhor opção
para o tratamento de solos contaminados por hidrocarbonetos leves de petróleo,
aquela que apresentou o maior somatório dos resultados ante os critérios
analisados. Os resultados revelaram ser a dessorção térmica uma solução técnica
ligeiramente melhor para o tratamento dos solos contaminados sob análise,
colocando o co-processamento em fornos de clínquer, uma tecnologia consolidada
mundialmente, há mais de uma década, como uma segunda alternativa técnica de
tratamento, bem como, menos atraente sob as condicionantes de custo.
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térmica,

combustíveis, análise comparativa.

co-processamento,

posto

de
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Abstract

This dissertation contains a comparative analysis between thermal desorption and
co-incineration in cement kiln in relation to the treatment of light petroleum
hydrocarbons, originated at petrol stations at the Sao Paulo State. In the comparative
analysis it was considered the followings criteria: negative impacts in implantation of
the facilities, limitation in relation to the waste that can be processed, risks of
accidents during waste transportation, potential hazards to people involved in the
process, potential hazards to the environment (air, soil, water, fauna, flora and
human being), generation of gaseous effluents, generation of liquid effluents,
utilization of natural resources, risks in the destination of solid wastes of the process,
risks in environmental monitoring, historic of passives (global base). The purpose is
to orientate enterprises to choose the best technology to the destination of this kind
of waste. The criteria were evaluated with the following perspective: Positive (+1
point), Null (0 point), Low (-1 point), Medium (-2 points), High (-3 points) and
considering the best option to the light petroleum hydrocarbon that with higher sum of
points. The results have revel that thermal desorption is lightly better than coincineration in cement kilns. Thermal desorption is also almost 90% cheaper.

Key-Words: Thermal desorption, co-incineration, petrol station, hydrocarbon,
comparative analysis.
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1 INTRODUÇÃO
Com a evolução dos processos industriais e o conseqüente surgimento de inúmeros
produtos que rapidamente tornaram-se de primeira necessidade, a atividade
industrial adquiriu um caráter essencial na sociedade contemporânea. Embora a sua
importância seja indiscutível, a atividade industrial costuma ser responsabilizada, e
muitas vezes com justa razão, pelo fenômeno de contaminação ambiental,
principalmente graças a dois fatores de extrema importância: a) o acúmulo de
matérias primas e insumos, que envolve sérios riscos de contaminação por
transporte e disposição inadequada; e b) ineficiência dos processos de conversão, o
que necessariamente implica a geração de resíduos.
Em maio de 2002, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental CETESB divulgou pela primeira vez a lista de áreas contaminadas, registrando a
existência de 255 áreas contaminadas no Estado de São Paulo. O registro destas
áreas vem sendo constantemente atualizado pela CETESB e, após seis atualizações
(outubro de 2003, novembro de 2004, maio de 2005, novembro de 2005, maio de
2006, novembro de 2006), o número totalizou, em novembro de 2006, 1.822 áreas
contaminadas. Destas, segundo CETESB (2006), 1.352 áreas referem-se a postos
de combustíveis, ou seja, 74% das áreas contaminadas cadastradas no Estado de
São Paulo.
Hoje, com o conceito de desenvolvimento sustentável, não é aceitável a
contaminação de áreas, seja por acidentes e ou vazamentos. Havendo a
contaminação, esta deve ser remediada e para tanto, tecnologias como a dessorção
térmica e o co-processamento em fornos de cimento estão disponíveis, servindo
como alternativas mais próximas à realidade do setor de Postos de Serviços.
Da década de 1930 até os dias atuais, a indústria do petróleo vem crescendo
progressivamente. Foram descobertos novos campos petrolíferos, aperfeiçoadas as
explorações submarinas, construídos superpetroleiros transoceânicos, inaugurados
terminais de carga e descarga de petróleo e derivados, refinarias e oleodutos
interestaduais e internacionais. Conseqüentemente, foram manuseadas e liberadas
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cada vez maiores quantidades de petróleo e seus derivados, e de resíduos no meio
ambiente, provenientes dos motores e das lavagens de tanques de navios
cargueiros, petroleiros e pesqueiros, da descarga de água de lastro, e os
vazamentos provenientes das operações de carga e descarga nos postos de
serviços, destaca a CETESB (2006).
Concomitantemente a esse desenvolvimento, também houve o crescimento e o
despertar da consciência ambiental voltada aos problemas causados ao meio
ambiente por essa e por outras indústrias potencialmente impactantes, havendo
maior rigor de órgãos de controle ambiental, organizações não-governamentais
(ONGs), Ministério Público e a sociedade em geral. Nasceu, também, nas próprias
indústrias o espírito de preservação e solução para que suas atividades sejam
menos ofensivas ao meio ambiente. Em alguns casos, essas ações foram
forçosamente implementadas, por estas indústrias estarem obrigadas a adequar sua
postura e política às leis vigentes e ou sujeitas à norma que, apesar de voluntárias,
passaram a ser praxe no mercado.
Atualmente, os órgãos ambientais têm o poder de punir e fiscalizar atividades que
possam causar danos à natureza, muitas vezes aplicando multas bem elevadas.
São os grandes vazamentos de óleo que mais chamam a atenção da maioria das
pessoas. O primeiro caso conhecido envolveu o encalhe do navio Torrey Canyon,
em 1967, com 123.000 toneladas de óleo derramadas, atingindo toda a zona
costeira da Inglaterra e da França, causando mortandade de aves e prejuízos a
pesca e ao turismo. Em 1978, ocorreu o encalhe do navio Amoco Cadiz, também na
costa da Inglaterra, com liberação de 230.000 toneladas de óleo ao mar, que
provocaram um grande desastre ambiental, (Osir, 1998). No Brasil, o primeiro
grande vazamento ocorreu em 1974, quando o petroleiro Takimyia Maru chocou-se
com uma rocha no canal de São Sebastião, litoral note do Estado de São Paulo,
causando o vazamento de aproximadamente 6.000 toneladas de petróleo, informa
(CETESB, 2004).
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Para dar solução aos resíduos gerados pela indústria e principalmente aqueles
oriundos de áreas contaminadas, foi desenvolvida e aperfeiçoada uma série de
tecnologias, dentre as quais se pode destacar: compostagem; plasma; microondas;
incineração; aterros; co-processamento e dessorção térmica. Dentre estas, foco
deste estudo aplicadas no tratamento de solos contaminados por hidrocarbonetos
leves de petróleo o co-processamento e a dessorção térmica.
O co-processamento é uma das tecnologias mais usadas pelas grandes corporações
para o tratamento de resíduos perigosos. É uma tecnologia amplamente difundida
no Brasil e no mundo, com mais de uma década de utilização, o que lhe atribuiu
melhorias tanto no tratamento dos resíduos como no controle de emissões. O coprocessamento vem se demonstrando extremamente eficiente no tratamento de uma
variada gama de resíduos e é amplamente utilizado pela indústria brasileira,
chegando a se tornar indispensável para a sobrevivência da indústria cimenteira,
cujo mercado é extremamente competitivo. As empresas que oferecem o serviço de
co-processamento ao mercado e que utilizam os fornos das cimenteiras para esta
finalidade, pagam por tonelada de resíduo co-processado às cimenteiras,
representando assim um ganho real além daquele com a diminuição dos custos com
combustíveis, uma vez que uma grande parte dos resíduos entra como substitutos
aos combustíveis comumente utilizados pelas cimenteiras.
Em contraposição, a dessorção térmica consiste em uma forma de tratamento de
resíduo bastante recente. Devido a isso, tem mercado ainda restrito, basicamente
postos de serviços e refinarias de petróleo. É uma forma de tratamento de solos
contaminados com hidrocarbonetos leves de petróleo, de custo mais baixo e com
alta tecnologia empregada; é um processo simples, porém, eficiente.
O problema de solos contaminados por hidrocarbonetos existe, sendo necessário o
estudo e o desenvolvimento de técnicas eficientes para tratá-los. Neste contexto,
face à importância e atualidade do tema, coloca-se a pergunta que esta pesquisa se
ocupa em responder: dessorção térmica ou co-processamento em fornos de
clínquer, qual a alternativa mais adequada para o tratamento de solos contaminados
por hidrocarbonetos leves, no contexto do estado de São Paulo?
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2 OBJETIVOS
Neste capítulo será descrito o objetivo geral da pesquisa bem como os objetivos
específicos, que permitiram o êxito do objetivo geral.
2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral desta pesquisa é apresentar e discutir o estudo comparativo da
dessorção térmica em relação ao co-processamento em fornos de clínquer, para o
tratamento de solos contaminados com hidrocarbonetos leves de petróleo.
2.2 Objetivos Específicos
O objetivo geral será atingido a partir da somatória dos seguintes objetivos
específicos:
a) Promover estudo comparativo entre a dessorção térmica e o coprocessamento em fornos de clínquer para o tratamento de solos
contaminados com hidrocarbonetos leves de petróleo;
b) Identificar indicadores relevantes à comparação entre a dessorção térmica e o
co-processamento em fornos de clínquer e estabelecer um cenário de
comparação entre as duas tecnologias sob análise;
c) Efetuar a comparação relativa cada uma das tecnologias; dessorção térmica e
co-processamento em fornos de clínquer.
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3 METODOLOGIA
Nesta pesquisa são utilizados métodos de pesquisa exploratória, baseado em
análises bibliográficas e levantamento de dados junto a fornecedores de serviços de
co-processamento em fornos de clínquer e de dessorção térmica.
De acordo com Gil (1996), a pesquisa exploratória visa uma maior aproximação com
o problema para torná-lo mais explícito, mais claro ou desenvolver hipóteses, sendo
que, principalmente, visa aperfeiçoar idéias ou descobrir intuições.
As seguintes etapas e procedimentos foram utilizados no desenvolvimento do
estudo:
a) Caracterização da problemática dos solos contaminados por hidrocarbonetos
leves e das tecnologias de dessorção térmica e co-processamento em fornos
de cimento, por meio de:
•

Revisão da literatura técnica, através do levantamento de informações em
meios digitais e físicos, em bibliotecas e órgãos ambientais;

•

Levantamento de informações em órgãos de controle ambiental nacionais,
com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e
Minas Gerais e o Ministério do Meio Ambiente. No âmbito internacional, foi
consultada principalmente a agência ambiental norte-americana;

•

Levantamento de informações junto à empresa Essencis Soluções
Ambientais S/A, que atua nos mercados de co-processamento e
dessorção térmica;
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b) Definição do cenário para comparação entre as duas tecnologias: foram
consideradas as seguintes hipóteses:
-

O solo a ser tratado estaria contaminado unicamente por hidrocarbonetos
leves de petróleo, passíveis de destinação tanto na dessorção térmica
como no co-processamento;

-

Considerou-se que os solos estariam contaminados somente com
gasolina, diesel e álcool etílico;

-

O solo seria retirado de um Posto de Serviço hipotético localizado no
marco zero da cidade de São Paulo, e o volume a ser tratado seria de
1.000 toneladas uma vez que o volume médio retirado segundo a
Engenheira responsável pelo departamento de remoções de tanques da
empresa Essencis Soluções Ambientais Juliana Keiko (2007) nas trocas
de tanques de postos de serviços é de 1.000 toneladas;

-

A dessorção térmica seria efetuada na unidade da empresa Essencis
Soluções Ambientais S. A., localizada a Rodovia dos Bandeirantes km 33,
município de Caieiras, Estado de São Paulo;

-

O co-processamento seria efetuado na unidade da empresa Essencis Coprocessamento Ltda., localizada à Rua dos Palmenses, 4005, Distrito
Industrial, município de Curitiba, Paraná;

-

O envio do solo para os sistemas de tratamento descrito seria efetuado
por transporte rodoviário.

Destaca-se que a empresa Essencis Soluções Ambientais S. A., na época da
pesquisa, é única no Estado de São Paulo que diretamente oferece ao
mercado as duas tecnologias sob análise;
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c) Definição de critérios para comparação da dessorção térmica e do coprocessamento; sendo considerados:
-

Impacto negativo na implantação do empreendimento: refere-se ao
tamanho da área utilizada para a implantação da unidade de tratamento
galpão, pátio e equipamentos. Tipos de processos no tratamento do
resíduo. Na avaliação do impacto ambiental, foram considerados os
aspectos mostrados no Quadro 1.

Qualificação

Incidência
Abrangência
Espacial
Duração

Positivo - melhora da qualidade de um fator ou
parâmetro ambiental.
Negativo - a ação resulta em dano à qualidade de um
fator ou parâmetro ambiental.
Direta - relação direta de causa e efeito.
Indireta - reação secundária à ação original ou parte de
uma cadeia de reações.
Local - o próprio empreendimento e suas imediações.
Regional - o impacto é sentido além das imediações do
empreendimento.
Temporário - com duração determinada.
Permanente - uma vez executada a ação, os efeitos
não cessam.

Reversível - cessada a ação, o fator ou componente
Reversibilidade afetado retorna às suas condições originais.
Irreversível - cessada a ação, o fator ou componente
ambiental não retorna às suas condições originais.
Alta - alteração significativa do ambiente ou de seu
equilíbrio.
Magnitude
Médio - alteração ambiental média.
Baixo - alteração ambiental pouco significativa.
Fonte: CNEC (1998).
Quadro 1: Critérios para análise dos impactos na implantação dos
empreendimentos de dessorção térmica e do co-processamento.
-

Limitação quanto aos resíduos recebidos: refere-se à tipologia e aos
contaminantes dos resíduos a serem tratado;

-

Riscos de acidentes no transporte do material a ser tratado: refere-se aos
riscos do transporte em si considerando a distancia a ser percorrida e o
tipo de transporte;
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-

Perigo potencial para as pessoas envolvidas no processo: refere-se a que
tipo de riscos as pessoas que estão diretamente envolvidas no processo
de tratamento e na manipulação dos resíduos;

-

Perigo potencial ao meio ambiente (ar, solo, água, fauna, fora, Homem):
refere-se aos riscos ao meio ambiente oferecido pelos resíduos a serem
tratados em cada unidade, emissões de hidrocarbonetos não queimados
(solo e ar), temperaturas no forno rotativo e na câmera de pós-combustão
e dispersão dos poluentes;

-

Geração de efluentes gasosos: refere-se ao efluente gasoso gerado nas
unidades de tratamento comparadas e seu percentual por tonelada de solo
tratado;

-

Geração de efluentes líquidos: refere-se ao efluente líquido que é gerado
nas unidades de tratamento comparadas;

-

Utilização dos recursos naturais: refere-se aos recursos naturais que as
unidades de tratamento comparadas utilizam e suas quantidades;

-

Riscos na destinação de resíduos sólidos do processo: refere-se à
destinação dos resíduos gerados no processo bem como sua reutilização;

-

Risco no monitoramento ambiental: refere-se ao monitoramento ambiental
praticado nas unidades de tratamento e sua eficiência;

-

Histórico de passivos (âmbito mundial): refere-se aos passivos ambientais
causados pela atividade de tratamento de resíduos em âmbito mundial;

d) Levantamento dos dados comparativos entre as tecnologias de dessorção
térmica e do co-processamento, considerando as condições de contornos
descritas;
e) Elaboração do texto da dissertação, conforme orientações do guia do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
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4 SOLOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBONETOS
O presente capítulo apresenta uma breve descrição do petróleo, destacando sua
utilidade e importância para a população mundial e o seu elevado potencial poluidor
quando não tomados os devidos cuidados na sua exploração, transporte,
processamento, armazenagem e consumo.
Serão especialmente enfocados os hidrocarbonetos leves e as contaminações de
solo causadas por estas substâncias.
4.1 Os Hidrocarbonetos Leves do Petróleo
Os produtos derivados do petróleo tornaram-se tão importantes para sociedade atual
que dificilmente encontrar-se-á outro grupo de produtos que os substituam em sua
totalidade.
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (2007), os hidrocarbonetos leves de
petróleo são aqueles cuja composição de hidrocarbonetos varia de C5 até C29,
abrangendo compostos como a gasolina e o óleo diesel.
O óleo cru, segundo Oliveira (2001 citado por Macedo et al., 2003), é a fração
líquida do petróleo e sua composição é de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos,
compostos sulfidrilados, oxigenados e nitrogenados e alguns metais dissolvidos em
água. Porém, de acordo com sua origem, a composição química e as propriedades
físicas podem variar muito e é devido a estas variações em sua composição
química, e nas suas propriedades físicas, que se encontram dificuldades para o
tratamento de áreas contaminadas por tal substância.
O petróleo pode ser dividido nas frações saturadas, aromáticas e polares, e
insaturadas, as quais possuem ligações duplas e triplas entre os átomos de carbono,
conforme Mahan (1972).
Segundo Russell (1994), os hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas por
hidrogênio e carbono. Porém, tais substâncias representam uma ampla composição
de produtos com características diferentes. Os termos hidrocarbonetos totais de
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petróleo (TPH) são usados para descrever uma grande família de várias centenas de
compostos químicos originados do refino de petróleo cru, conforme Patnaik (1996).
4.2 Contaminação do Solo por Hidrocarbonetos de Petróleo
De acordo com Raimundo e Rizzo (2000), os hidrocarbonetos de petróleo são
poluentes hidrofóbicos e tendem a ficar fortemente retidos na matriz do solo,
diminuindo assim sua disponibilidade à remediação. Por esse motivo, em muitos
casos, é necessário o emprego de técnicas de remediação que utilizam calor para a
sua remoção.
Os hidrocarbonetos que constituem os combustíveis, como o óleo diesel e a
gasolina, são compostos de baixa densidade e, sendo assim, após atingirem o
lençol freático, tendem a ficar na parte superior deste, sobrenadante; possuem
componentes de baixa solubilidade, no aqüífero, quando em seu estado original.
Segundo Mercer e Coheb (1990), um vazamento de combustível normalmente
promove diferentes fases de contaminação no solo e nas águas subterrâneas, que
podem ser descritas da seguinte forma:
a) Fase adsorvida: Também denominada de fase residual, constitui o halo de
dispersão entre a fonte e o nível freático e se caracteriza por uma fina película de
hidrocarbonetos envolvendo grumos de solo e ou descontinuidades existentes
nas rochas, sendo mais importante para os produtos mais viscosos como o
diesel. A fase adsorvida ocupa uma faixa variável sobre o topo da fase livre. Essa
faixa pode ser mais ou menos significativa, dependendo da viscosidade do
produto, da porosidade do solo e das oscilações do freático livre;
b) Fase livre: Consiste uma lâmina sobre o topo do freático e pode ser mais ou
menos espessa, dependendo da quantidade de produto derramado e da
dinâmica do sistema freático. A fase livre não é composta exclusivamente por
hidrocarbonetos.

Estudos

experimentais,

referidos

por

Sauck

(2000),

demonstram que apenas 50% dos vazios do solo são ocupados por
hidrocarbonetos, sendo que os outros 50% são ocupados por água e ar. Esse
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percentual de hidrocarbonetos presente nos vazios dos solos não é constante,
admitindo-se que ele seja menor nas bordas superior e inferior dessa camada.
Por essa razão, não existe um limite estrito entre a fase livre e as demais fases,
mas uma banda de transição que pode ser mais ou menos espessa, de acordo
com a viscosidade do hidrocarboneto, magnitude e freqüência das oscilações do
lençol freático, quantidade de oxigênio disponível, porosidade do solo e, ainda, o
tempo transcorrido desde o vazamento, entre outros fatores intervenientes;
c) Fase dissolvida: constitui contaminação por dissolução de aditivos polares
presentes no contaminante e por uma fração de hidrocarbonetos que possui
maior mobilidade e dissipa-se abaixo do nível freático, sendo mais importante
para fluidos menos viscosos, como a gasolina. A quantidade de hidrocarbonetos
dissolvidos depende das condições de degradação ou bioconversão do produto,
estando muito mais relacionada à participação da fase adsorvida e muito menos
ligada à espessura da fase livre propriamente dita. Aliás, fases livres menos
espessas devem favorecer a dissolução de componentes, porque o ambiente
ideal para a ocorrência do fenômeno deve ser oxigenado e com pH mais baixo.
Entretanto, o mesmo ambiente que favorece a dissolução de hidrocarbonetos,
favorece também a lixívia de sais, o que ocasiona uma maior condutividade
elétrica na área de incidência de pluma de contaminação abaixo do nível freático.
Convém destacar que, como o ambiente anóxico inibe a dissolução de
hidrocarbonetos, a fase dissolvida ocupa apenas a parte superior dos aqüíferos e
raramente ultrapassa cinco metros de espessura abaixo do freático;
d) Fase vaporizada: Constitui a fase gasosa dos componentes voláteis dos
combustíveis e ocupa vazios do solo ou rocha, sendo mais importante para os
hidrocarbonetos de menor ponto de vaporização, como aqueles que compõem a
gasolina. A fase gasosa dos hidrocarbonetos está presente em meio às demais
fases, mas é mais significativa na região não-saturada do subsolo;
e) Fase condensada: Esta fase aparece mais tipicamente em áreas urbanas onde a
pavimentação do solo é intensa e pouco permeável, caracterizando-se pela
acumulação de produtos condensados sob os pavimentos. A fase condensada é
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semelhante à fase adsorvida, porém, com composição diferente do produto
original, em virtude do fracionamento seletivo da vaporização. É também uma
fase com intensa bioconversão, apresentando-se em diferentes níveis de
degradação.
Conforme Blanc et al. (2000), a avaliação da dinâmica da contaminação por
hidrocarbonetos de petróleo no solo, apesar de poder ser traduzida pelos modelos
analíticos ou numéricos de transferência de massa, exige a introdução dos
componentes de atenuação por bioconversão.
4.3 Características Gerais dos Solos Escavados em Postos de Serviços
Os solos escavados em postos de serviços apresentam quase sempre
contaminação por óleo diesel e ou gasolina. O óleo diesel é um combustível
derivado do petróleo constituído por, predominantemente, hidrocarbonetos alifáticos
contendo de nove a vinte e nove átomos de carbono na cadeia; já a gasolina vai de
cinco a doze átomos de carbono sendo um hidrocarboneto mais leve que o óleo
diesel, de acordo com Petrobras Distribuidora de Petróleo S. A. (2007). Durante o
processo de produção, o diesel é destilado em temperaturas na faixa de 433 a
683 K, enquanto que a gasolina destila na faixa de 353 a 393 K. O diesel contém
ainda outros compostos que destilam na mesma faixa de temperatura, tais como os
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e seus derivados alquílicos. Outra
característica importante do diesel é o alto teor de enxofre, que varia de 0,1% a
0,5%, conforme Raimundo (2000).
Segundo Petrobras (2007), os principais contaminantes encontrados nos solos
oriundos de postos de serviço são:
•

BTXE (Benzeno, Tolueno, Xileno e Etilbenzeno);

•

PAH

(Hidrocarbonetos

Aromáticos

Policíclicos)

como

o

Naftaleno,

Acenftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno,
Pireno,

Benzo(a)antraceno,

Benzo(k)fluoranteno,

Criseno,

Benzo(a)pireno,

Dibenzo(a,h)antraceno e Benzo(g,h, i)perileno.

Indeno

Benzo(b)fluoranteno,
(1,2,3-cd)Pireno,
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Segundo a engenheira Juliana Keiko, responsável pelo departamento de remoção
de tanques da empresa Essencis Soluções Ambientais S. A., Keiko (2007), em um
trabalho de remoção de tanques subterrâneos em postos de serviço envolve de 50 a
250 toneladas de solo contaminadas com hidrocarbonetos por tanque removido, e
considerando uma média de quatro tanques por postos de serviço pode-se chegar a
retirar em um único posto de serviço cerca de 1.000 toneladas de solo contaminado
com hidrocarbonetos de petróleo.
Ainda segundo Keiko (2007), a técnica mais comumente utilizada para a remoção de
solo contaminado em postos de serviços é a escavação com escavadeiras
mecânicas, onde se consegue remover grandes quantidades de solo em um curto
período de tempo. Ainda segundo Keiko, obras em postos de serviços demandam
grande agilidade, uma vez que estes dependem do término das obras para voltarem
a funcionar, não conseguindo, na sua quase totalidade, manter as obras com um
funcionamento parcial.
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5 DESSORÇÃO TÉRMICA
O presente capítulo descreve o processo de dessorção térmica, detalhando suas
particularidades, vantagens e desvantagens.
O uso de processos térmicos vem se difundindo, nos últimos anos, como uma
alternativa eficiente e, em alguns casos, como solução mais econômica e rápida
para a remediação de áreas contaminadas. Hoje em dia, são empregadas e
combinadas várias tecnologias e técnicas em um processo de remediação e, no
caso da remediação de áreas impactadas por hidrocarbonetos leves de petróleo,
como a gasolina e o óleo diesel, a dessorção térmica vem se destacando como uma
tecnologia eficiente, rápida e com custos tangíveis para o empresário de pequeno
porte, como o caso de postos de distribuição de combustíveis ao varejo.
5.1 Conceito
A dessorção térmica é uma tecnologia corretiva que usa o calor para separar
fisicamente compostos orgânicos de solos contaminados por hidrocarbonetos leves
de petróleo. O equipamento de dessorção térmica é projetado para aquecer o solo
contaminado a temperaturas suficientes para fazer com que os constituintes
orgânicos sejam volatilizados, eliminando-os da matriz sólida, conforme a United
States Environmental Protection Agency (1995). A transmissão de calor de um corpo
quente para um corpo frio é um fenômeno físico que o homem percebeu desde a
descoberta do fogo. De acordo com Araújo (1970), o controle, o manejo e o
aproveitamento prático-econômico deste fenômeno são assuntos relativamente
recentes,

interessando

cientistas,

matemáticos

e

engenheiros

de

várias

especialidades.
De acordo com Hansen et al. (1998), a dessorção térmica tem se mostrado eficiente,
e esta eficiência está diretamente ligada às temperaturas atingidas pelo meio
contaminado e pelo tempo de aplicação da temperatura no meio.
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Segundo a Terratherm (2003), a dessorção térmica utiliza a transmissão direta de
calor para remoção de substâncias químicas perigosas de meios sólidos, como
rocha, solos e lamas.
De acordo com Fabiano Souza, engenheiro responsável pelo equipamento de
dessorção térmica da empresa Essencis Soluções Ambientais S. A. (2006), os
compostos orgânicos volatilizados são tratados em uma unidade secundária de
tratamento, antes da descarga à atmosfera. Eles podem ser tratados por
condensação, coleta ou combustão. Para as duas primeiras opções, coleta ou
condensamento dos contaminantes, os gases são usualmente tratados em outro
processo e não no equipamento de dessorção térmica, após a primeira fase do
processo. Para a terceira opção, combustão, o tratamento ocorre no próprio
equipamento

de

dessorção

térmica

em

uma

câmara

de

pós-combustão,

imediatamente após a saída do gás da primeira fase do processo. As câmaras de
combustão destroem os constituintes orgânicos, enquanto os condensadores e
coletores retém compostos orgânicos volatilizados, para tratamento subseqüente ou
eliminação. No processo básico de dessorção térmica, a aplicação é limitada aos
contaminantes não-clorados com baixos pontos de ebulição (abaixo de 315 ºC). O
material contaminado é aquecido entre 148 ºC e 315 ºC. Existem equipamentos de
dessorção térmica que são eventualmente aplicados a contaminantes que possuem
pontos de ebulição acima de 315 ºC. Este sistema pode evoluir, sendo possível
aquecer as temperaturas no intervalo entre 315 ºC e 648 ºC. Em ambos os casos, o
material tratado mantém a maior parte de suas propriedades físicas, algumas podem
ser alteradas pelo aquecimento. As tecnologias aplicadas a dessorção térmica vêm
sendo modificadas não apenas para poder tratar de contaminantes com pontos de
ebulição superiores a 315 ºC, mas também para tratar componentes clorados.
Obviamente, quanto mais se amplia a possibilidade de tratamento de diversos
contaminantes mais se tem que ampliar as características do equipamento de
dessorção térmica, ajustando-o à necessidade de controle exigida de cada
contaminante a ser tratado, como equipamentos de controle de emissão de gases e
temperatura nos fornos.
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5.2 Etapas do Processo da Dessorção Térmica
O presente item descreve o processo de dessorção térmica, detalhando as variáveis
de controle de cada uma de suas etapas.
A Figura 1 mostra um fluxograma detalhado do processo de dessorção térmica.

Figura 1: Fluxograma detalhado do processo de Dessorção Térmica.
A Figura 2 mostra uma vista geral e as Figuras 3 a 5 mostram detalhes de uma
Unidade de Dessorção Térmica - UDT pertencente à empresa Essencis Soluções
Ambientais S/A, a qual é composta por três conjuntos móveis, a saber:
a) Sistema móvel de alimentação - Composto de tremonha e esteira rolante para
alimentação do forno (Figura 3). Tem a função de conduzir o solo contaminado
ao sistema de tratamento;
b) Carreta 1 - Abrange o sistema de alimentação, forno, queimador, tanques de
água e combustível, compressor de ar, exaustor e filtro de manga (Figura 4).
Estão montados em uma carreta de 3,66 m x 13,72 m. A carreta está montada
sobre três eixos com quatro rodas cada, e é equipado com apoiadores e calços,
que permitem operá-lo sem necessidade de fundação, na maioria dos solos;
c) Carreta 2 - É composta da câmara de pós-combustão, queimador, chaminé de
exaustão de gases e sala de controle e comando do processo (Figura 5). Está
montado sobre uma carreta independente de 2,44 m x 13 m.
Dependendo das características dos solos a serem tratados, estes poderão seguir
dois fluxos:
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a) Ser submetidos a ajustes prévios ou misturados a outros solos, para prover as
condições ótimas do material a ser tratado (umidade, plasticidade, granulometria,
teor de contaminantes), antes do encaminhamento ao tratamento;
b) Ser encaminhados diretamente ao tratamento de dessorção térmica.
O material a ser tratado é estocado em uma tremonha de capacidade de
5 toneladas. Da tremonha, o material é descarregado em um transportador equipado
com uma célula de carga automática, que pesa o material antes de alimentar o
forno. O forno é do tipo cilíndrico rotativo, de contato direto, com fluxo gás/sólido em
contra corrente. O calor para o processo é fornecido por um queimador que pode
utilizar gás ou óleo, como combustível. À medida que o calor é transferido para o
solo, no interior do forno, a umidade e outros líquidos voláteis presentes evaporam e
se separam do solo (dessorção). O interior do forno apresenta chicanas de aço, em
sua extensão, que uniformizam a distribuição do calor e revolvem o material para
otimizar a volatilização.

Figura 2: Vista geral do equipamento

Figura 3: Vista

de dessorção térmica e do galpão de

alimentação, forno rotativo e filtro

armazenamento de solo contaminado

manga.

(ao fundo).

Fonte: Essencis Soluções Ambientais S/A

Fonte: Essencis Soluções Ambientais S/A

(2006).

(2006).

da

tremonha

de
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Figura 4: Vista da câmara de pós-

Figura 5: Vista da câmara de pós-

combustão,

combustão.

forno

rotativo

e

filtro

manga.

Fonte: Essencis Soluções Ambientais S/A

Fonte: Essencis Soluções Ambientais S/A

(2006).

(2006).

O forno opera em contra corrente, ou seja, enquanto o solo tratado aquecido deixa o
forno rotativo pela porção final do equipamento, onde está posicionado o queimador,
os gases saem pela porção inicial do forno onde é feita a alimentação do solo. Os
gases são encaminhados ao filtro manga onde as partículas em suspensão são
removidas.
Uma esteira transportadora retira o solo tratado do forno depositando-o no pátio de
operação e o pó retido no filtro manga é misturado ao solo tratado, sendo a mistura
resultante encaminhada, por correia transportadora, para as pilhas no pátio de solo
tratado. Tal correia é dotada de aspersores de água, para controlar eventual
emissão de poeiras pelo sistema de descarga, uma vez que o solo tratado não
possui umidade.
Os vapores de água e os vapores dos hidrocarbonetos, isentos de partículas em
suspensão, são retirados do filtro manga e encaminhados a câmara de póscombustão, pela ação de um exaustor centrífugo, onde são incinerados pela ação de
um queimador a propano líquido. Os gases assim tratados são emitidos para a
atmosfera por chaminé, o único ponto de emissão do sistema.
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5.3 Controles Contínuos do Processo
O controle da operação da UDT é realizado a partir da cabine de controle, instalada
na Carreta 2, próxima a câmara de pós-combustão (Foto 5).
A esteira de alimentação do forno rotativo é equipada com célula de carga
automática e sensor de velocidade que enviam sinais para o controlador localizado
no painel de controle, o qual, além de controlar a alimentação, indica a taxa de
alimentação e o total de material alimentado no período.
O Quadro 1 sumariza os parâmetros de controle contínuo, monitorados durante o
processo de tratamento, brevemente descritos a seguir:
a) Controle no forno rotativo: A operação do forno inclui um sistema automático de
controle (Gencontrol III) que gerencia o start up e funcionamento do queimador,
visando uma operação eficiente e segura do equipamento. O parâmetro-chave
para a atuação do sistema é a temperatura dos gases na saída do forno,
controlada em função da taxa de alimentação do material, pré-determinada, e da
posição do queimador;
b) Controle na câmara de pós-combustão: A operação da câmara de póscombustão inclui um sistema automático de controle (Genco Genie) que gerencia
o start up e funcionamento do queimador, visando uma operação eficiente e
segura do equipamento. Da mesma forma que para o forno, o parâmetro-chave
de controle é a da temperatura dos gases na saída para a câmara de póscombustão;
c) Controle do fluxo de ar no forno rotativo: Um sistema de controle automático de
vazão de ar no forno rotativo mantém o fluxo de ar requerido para a combustão,
na proporção correta, através da atuação de um damper instalado na saída do
exaustor. O damper atua automaticamente, em função da pressão no interior do
forno rotativo;
d) Sistema de detecção de gases combustíveis: Montado no filtro manga, para
monitorar o teor de vapores combustíveis presentes nos gases exauridos do
forno rotativo. Este sistema atua como um sistema de alarme e efetua a parada
automática do funcionamento do forno, caso seja detectado um valor prédeterminado de 5% de hidrocarbonetos nos gases, um operador é acionado para
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ações corretivas. Caso seja atingido o nível de explosividade máximo permitido,
5% de hidrocarbonetos na composição dos gases, são automaticamente
desligados o queimador do forno, o forno rotativo e a esteira de alimentação do
forno; o exaustor e a câmara de pós-combustão se mantêm em funcionamento;
PARÂMETROS DE CONTROLE

LOCALIZAÇÃO DO CONTROLE

Taxa de alimentação de resíduos (t/h)

Balança de carga, na esteira de
alimentação do forno

Velocidade da esteira de alimentação de
resíduos (m/s)

Sensor de velocidade, na esteira de
alimentação do forno

Pressão do forno (m bar)

Forno rotativo

Diferencial de pressão

Filtro de mangas

Temperatura dos gases de
combustão (o C)
Temperatura dos gases no filtro
manga (o C)
Teor de combustível na combustão (%)

Entrada do filtro de manga

Nos gases na entrada do filtro manga.

Temperatura dos gases emitidos (o C)
Teor de CO nos gases emitidos (%)

Saída de gases, na câmara de póscombustão

Teor de O2 nos gases emitidos (%)
Quadro 2: Parâmetros de controle contínuo, monitorados durante o processo de
tratamento pela Unidade de Dessorção Térmica.
Fonte: Essencis Soluções Ambientais S.A. (2002).

e) CO e O2: constam de monitores contínuos, instalados na chaminé de exaustão
da câmara de pós-combustão, para monitorar a qualidade das emissões e
eficiência da pós-combustão;
f) Sistema de resfriamento de emergência: um sensor de temperatura instalado no
filtro manga monitora a temperatura dos gases vindos do forno rotativo. Caso
seja atingida a temperatura pré-determinada, é acionado o sistema de
resfriamento (semelhante a sprinkler) para evitar incêndios dentro do filtro de
mangas ou calor excessivo que possa danificar as mangas. Este sistema é
composto por um tanque de água de 1.000 litros e de uma bomba de 1,5 hp;
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g) Registros contínuos: Os seguintes parâmetros são registrados em gráfico (strip
chart), na cabine de comando:
-

Temperatura da câmara de pós-combustão;

-

Temperatura de saída dos gases do forno;

-

Limite de explosividade dos gases combustíveis.

5.4 Legislação e Normas Aplicadas no Estado de São Paulo
A dessorção térmica é uma tecnologia nova no Brasil. Sua entrada no País deu-se
devido à licitação na Refinaria Landulpho Alves (Rlam), da Petrobras, em Mataripe BA, em 2001. A Rlam descreveu, no edital dos serviços de descontaminação, a
necessidade desta tecnologia, para tratar on-site a chamada “Área da Farofa”, área
de sete hectares da refinaria que, a partir da década de 1950, passou a receber
borra oleosa da produção, sem o controle hoje considerado ideal, criando uma área
degrada, conforme Revista Química e Derivados (2005).
No ano de 2002, a empresa Essencis Soluções Ambientais S/A iniciou o processo
de licenciamento da sua unidade de dessorção térmica na cidade de Caieiras no
Estado de São Paulo.
Por se tratar de tecnologia tão recentemente introduzida no País, não existem
legislação ou normas específicas ao processo de dessorção térmica, de modo que,
tanto o órgão de controle ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, como a
empresa que presta o serviço de dessorção térmica, Essencis Soluções
Ambientais S. A., norteiam-se por legislações e normas de processos térmicos como
a incineração.
Dentre as várias resoluções que regem o processo de incineração no Brasil, a
Resolução Conama No 316, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (2002), que
dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de
tratamento térmico de resíduos, é aplicada à dessorção térmica.
A resolução Conama No 316 disciplina os processos de tratamento térmico de
resíduos e cadáveres, estabelecendo procedimentos operacionais, limites de
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emissão e critérios de desempenho, controle, tratamento e disposição final de
efluentes destas atividades.
Segundo a Resolução Conama No 316, todo e qualquer sistema de tratamento
térmico no Estado de São Paulo não deve ultrapassar os limites máximos de
emissão de poluentes atmosféricos apontados no Quadro 2.
Também a Norma NBR 11175, da Associação Brasileira de Norma Técnicas (1990),
fixa condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de
resíduos sólidos perigosos, exceto aqueles assim classificados apenas por
patogenicidade ou inflamabilidade, as quais também são aplicáveis à dessorção
térmica.
5.5 Aplicação da Dessorção Térmica
Em geral, o processo de dessorção térmica é capaz de tratar diferentes materiais,
incluindo solo, sedimentos, lamas, e tortas de filtro, contaminados com uma grande
variedade de contaminantes orgânicos. Petróleo, compostos orgânicos voláteis
(VOCs), compostos orgânicos semivoláteis (SVOCs), pesticidas, e outros compostos
com ponto de ebulição inferior a 315 °C são tipicam ente processados com contato
direto ou indireto nas unidades de dessorção térmica. Os contaminantes com ponto
de ebulição acima de 315 °C, tal como Bifenila Poli clorada (PCBs), dioxinas, e
furanos, devem ser tratados nos sistemas de alta temperatura como a incineração,
conforme Terratherm (2003).
De acordo com Wood (1997), a escolha do método mais adequado para a
remediação de um determinado local é um processo difícil e requer a avaliação de
uma série de fatores, dentre os quais se destacam:
a) Aplicabilidade e eficácia;
b) Disponibilidade, limitações e custos;
c) Categoria de desenvolvimento;
d) Impacto potencial ambiental;
e) Necessidade operacional de informação e monitoramento.
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POLUENTES

Gases

Substâncias inorgânicas, na forma particulada,
agrupadas em conjunto como:

Material particulado
total (MP)

LIMITES MÁXIMO DE EMISSÃO ATMOSFÉRICA
Setenta miligramas por normal metro cúbico

Classe 1

Vinte e oito centésimos de miligrama por normal metro cúbico incluindo
Cádmio e seus compostos, medidos como Cádmio (Cd); Mercúrio e seus
compostos, medidos como Mercúrio (Hg); Tálio e seus compostos,
medidos como Tálio (TI)

Classe 2

Um miligrama e quatro décimos por normal metro cúbico, incluindo Arsênio
e seus compostos, medidos como Arsênio (As); Cobalto e seus compostos,
medidos como Cobalto (Co); Níquel e seus compostos, medidos como
Níquel (Ni); Telúrio e seus compostos medidos como Telúrio (Te); Selênio
e seus compostos, medidos com Selênio (Se)

Classe 3

Sete miligramas por normal metro cúbico incluindo Antimônio e seus
compostos, medidos como Antimônio (Sb); Chumbo e seus compostos,
medidos como Chumbo (Pb); cromo e seus compostos, medidos com
cromo (Cr); Cianetos facilmente solúveis, medidos como Cianetos (CN);
cobre e seus compostos, medidos com Cobre (Cu); Estanho e seus
compostos, medidos com estanho (Sn); Fluoretos facilmente solúveis,
medidos com Flúor (F); Manganês e seus compostos, medidos como
Manganês (Mn); Platina e seus compostos, medidos como Platina (Pt);
paládio e seus compostos, medidos como Paládio (Pd); ródio e seus
compostos, medidos com ródio (Rh); Vanádio e seus compostos, medidos
com Vanádio (V)

Óxidos de
enxofre

Duzentos e oitenta miligramas por normal metro cúbico, medidos como
dióxido de enxofre

Óxidos de
nitrogênio

Quinhentos e sessenta miligramas por normal metro cúbico, medidos como
óxidos de nitrogênio.

Monóxido
de carbono

Cem partes por milhão por normal metro cúbico

Compostos
clorados
inorgânicos

Oitenta miligramas por normal metro cúbico até 1,8 Kg/h, medidos como
cloreto de hidrogênio.

Compostos
fluorados
inorgânicos

Cinco miligramas por normal metro cúbico, medidos como fluoretos de
hidrogênio.

Dioxinas e
furanos

Dibenzo-p-dioxinas e benzeno-p-furanos, expresso em TEQ (total de
toxidade equivalente) da 2,3,7,8 TCDD (tetracloro-dibenzeno-para-dioxina):
3
0,50 ng/Nm

Quadro 3: Limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos em sistemas de
tratamento térmico de resíduos e cadáveres.
Fonte: Conselho Nacional de Meio Ambiente (2002).
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Na literatura, são encontradas publicações e estudos de casos mostrando que o
processo de dessorção térmica é um método que atende a esses fatores, conforme
atestam Baker e Bierschenk (2001), United States Environmental Protection Agency
(1993), e Blanchard e Stamnes (1997).
Uma orientação mais específica na aplicação da dessorção térmica para tratamento
de vários contaminantes específicos, segundo United States Environmental
Protection Agency (1995), é apresentada na Tabela 1.
A pesar de a United States Environmental Protection Agency (1995) afirmar que a
dessorção

térmica

é

capaz

de

tratar solos

contaminados

com

diversos

contaminantes, como se pode observar na Tabela 1, esta eficácia dependerá das
características do equipamento de dessorção térmica, tais como: temperatura
máxima alcançada pelo forno rotativo, temperatura máxima alcançada pela câmara
de pós-combustão, equipamentos de controle de poluição, filtros mangas, filtros
eletrostáticos, lavadores de gás, diminuição brusca da temperatura dos gases
liberados pela chaminé.
O equipamento de dessorção térmica estudado nesta pesquisa, de acordo com suas
características, trata unicamente solos contaminados por hidrocarbonatos leves de
petróleo, não sendo eficiente para o tratamento de qualquer outro contaminante.
Segundo Vinegar et al. (1997), a eficácia do método de dessorção térmica (TDU)
está intimamente ligada em fazer com que os contaminantes possam atingir seus
pontos de ebulição. O aumento da temperatura provoca aumento da energia cinética
média das partículas do líquido, havendo, assim, maior número de partículas com
energia cinética suficiente para passar da fase líquida à fase gasosa. Atingir a
pressão de vapor e aumentar a taxa de vaporização, geralmente, são os
mecanismos mais importantes para se conseguir uma boa remediação quando se
utilizam técnicas de aquecimento, segundo United States Environmental Protection
Agency (1998).
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Tabela 1: Eficácia do tratamento por dessorção térmica.
Meio Contaminado

Reativos

Inorgânicos

Orgânicos

Grupos de Contaminantes

Solos

Lama

Sedimentos

Voláteis halogenados

1

2

2

Tortas de
filtro
1

Semivoláteis halogenados

1

2

2

1

Voláteis não-halogenados

1

2

2

1

Semivoláteis nãohalogenados

1

2

2

1

PCBs

1

2

2

2

Pesticidas

1

2

2

2

Dioxinas / Furanos

1

2

2

2

Cianetos orgânicos

2

2

2

2

Corrosivos orgânicos

3

3

3

3

Metais voláteis

1

2

2

2

Metais não-voláteis

3

3

3

3

Amianto

3

3

3

3

Materiais radioativos

3

3

3

3

Corrosivos inorgânicos

3

3

3

3

Cianetos inorgânicos

3

3

3

3

Oxidantes

3

3

3

3

Redutores

3

3

3

3

Eficácia: 1: Demonstrada empiricamente; 2: Potencial (opinião de especialistas);
3: Baixa (opinião de especialistas).
Fonte: United States Environmental Protection Agency (1995).

A Tabela 2 apresenta algumas propriedades de contaminantes orgânicos
comumente encontrados em áreas contaminadas, segundo Davis (1997). Pode-se
observar que a grande maioria dos compostos citados tem pontos de ebulição de até
200 °C, temperatura que é facilmente atingida no pr ocesso de dessorção térmica.
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Tabela 2: Propriedades físicas de contaminantes orgânicos.
Contaminantes
orgânicos

Ponto de
Ebulição
(°C)

Densidade
3
(mg/ m )

Diclorometano
1,2 Dicloroetileno
Acetona
1,1 Dicloroetano
1,2 Dicloroetileno
Tricloroetileno
1-Hexano
N-Hexano

40
49
56,3
57,4
60
61,2
63,5
68,7

1,3182
1,2444
0,7899
1,17
(1)
1,2649
1,49
0,675
0,659

0,413
0,317
0,306
0,464
0,445
0,537
0,252
0,300

20000
(2)
600

1,1,1-Tricloroetano

74,1

1,3303

(1)

0,793

4400

Metanol
Tetracloreto de
carbono
2-Butanona (metiletil cetona)
Benzeno
Cicloroexano
1,2-Dicloretano
Tricloroetileno
Tolueno
Tetracloretileno
N-Octano
Etilbenzeno
Xileno
Diclorobenzeno
Dodecano
Naftaleno
1-Metil Naftaleno
Hexadecano
Tricloroetileno
Tetracloroetileno
Para-xyleno
Cloroetano
Hexaclorociclohexano

64,6

0,791

0,544

(4)

76,8

1,5833

(1)

0,908

800

79,6

0,7994

(1)

0,405

80,1
80,7
84
87,3
110,6
121,3
126
136,2
138,4
173
216,5
218
244,8
286,9
(4)
(4)
(4)
(4)
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Viscosidade
(25 °C)

(1)

0,88
(1)
0,7731
(1)
1,257
(1)
1,4578
(1)
0,8647
(1)
1,613
(1)
0,6986
(1)
0,8654
0,8577
(1)
1,2988
0,75
0,97
1,02
0,773
(2)
1,314
(2)
1,65
1,06
(2)
0,65
1,87

(2)

(1): a 25 °C. (2): a 20 °C. (3): a 100 °C. (4): a 1 2,3 °C
Fonte: Davis (1997).

0,604
0,894
0,779
0,545
0,56
0,844
0,508
0,631
0,608
1,044
1,383
(4)
(4)

3,032

(4)
(4)

Solubilidade
em água
(mg/L)
(2)

(4)
(2)

500
(2)
800
(2)
8000
(2)
50
(2)
9,5
(2)

(2)

26,8
(1)

Pressão de Vapor
(mmHg)
10 °C
50 °C
260,9
198,7
121,7
125,8
104,8
98,6
90,0
80,8

> 760
> 760
622,4
608,6
580,0
541,3
485,3
407,5

67,4

360,1

58,5

400,0

58,3

332,8

52,6

314,3

47,8
50,5
40,0
37,6
14,3
9,0
6,5
6,0
4,5
2,2

307,8
272,3
278,6
256,7
(3)
579,1
(3)
400
(3)
368,7
(3)
295,7
(3)
238,9
67,1
19,5
22,7
0,0
<1

1770
(1)
58
(2)
8700
(1)
1100
(1)
515-540
(1)
150
(2)
0,7
(1)
160
(1)
160
(1)
80
0,0034
(1)
32
28,5
0,0063
(2)
100
(2)
140
(2)
190
(2)
5710

<1
75,0
18,7
8,8
5710,0

(4)

(4)

(4)
(4)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
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De acordo com Stegemeier e Vinegar (1995), eventualmente, os contaminantes
presentes no solo estão misturados a outros contaminantes ou até mesmo
dissolvidos em água; isso faz com que o ponto de ebulição seja diferente do ponto
de ebulição do composto em seu estado puro. Tais autores apontam que uma
solução de dois compostos, com pontos de ebulição diferentes, terá ponto de
ebulição menor que o maior ponto de ebulição de seus compostos.
Por outro lado, destaca United States Environmental Protection Agency (1995), a
dessorção térmica não é adequada para o tratamento de resíduos inorgânicos, tais
como metais, embora aqueles com pontos de ebulição relativamente baixos, como
mercúrio ou chumbo, possam ser vaporizados em sistemas operando a altas
temperaturas. Caso existam compostos inorgânicos de baixo ponto de ebulição nos
materiais a serem tratados, é necessário saber que quantidades destes compostos
podem ser vaporizadas no processo, para adequar o pós-tratamento dos gases.
A eficácia da técnica de dessorção térmica é primeiramente uma função do volume
de solo aquecido e do tempo de residência deste durante o tratamento. De acordo
com Aines et al. (2000), vários são os fatores que afetam a eficiência e/ou aplicação
da dessorção térmica, incluindo:
a) Ponto de ebulição do contaminante;
b) Sistema de vácuo;
c) Tipo de solo e tamanho efetivo dos grãos (permeabilidade do solo a ser
tratado);
d) Teor de matéria orgânica;
e) Quantidade de metais no solo a ser tratado;
f) Grau de mistura solo-contaminante.
Nobre (2004) menciona que, comumente, a descontaminação é associada ao termo
mobilização de contaminantes. Entretanto, não é garantido que mobilizando os
contaminantes, principalmente os miscíveis, quando reduzida sua viscosidade com a
elevação da temperatura, esta se garantindo a descontaminação. Em tais condições,
tais contaminantes podem migrar para outras áreas e ficar ainda mais difíceis de
serem removidos.
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Segundo Stegemeier e Vinegar (1995), o fato de baixar a viscosidade dos
contaminantes pode ter seu aspecto positivo, pois facilita o fluxo e a remoção dos
contaminantes. Por outro lado, essa redução da viscosidade facilita o fluxo através
do material, uma vez que a viscosidade esta diretamente relacionada com a
permeabilidade. Isto pode fazer com que o contaminante migre para outras áreas,
antes que esse atinja seu ponto de ebulição, ficando mais distante da fonte de
aquecimento.
A Figura 7 apresenta um diagrama exemplificando a forma como se efetua a
dessorção térmica do contaminante preso as microfissuras das partículas do solo.

Fonte de
calor
Partícula de solo
contaminado.

Fonte de
calor
Particular de solo
dessorvida.

Partícula de solo
descontaminada.

Figura 6: Ilustração esquemática da separação dos hidrocarbonetos presentes no
solo utilizando a dessorção térmica.
Fonte: Essencis Soluções Ambientais S/A (2006).

Segundo Souza (2006), os seguintes subprodutos são geralmente gerados nos
processos de dessorção térmica: líquido condensado e concentrado dos
contaminantes, depois da primeira etapa do processo térmico de dessorção;
corrente gasosa, além de carbono utilizado, água condensada, água residual
(tratada ou não-tratada), os gases de combustão, material particulado, filtros e
catalisadores.
Segundo a engenheira Sabrina Vidal, da planta de dessorção térmica da Empresa
Essencis Soluções Ambientais S.A., Vidal (2007), os materiais contaminados
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constituídos por sólidos volumosos não podem ser diretamente tratados, uma vez
que podem causar transferência de calor não-uniforme ou inadequada, ou entupir o
fluxo de alimentação ou de transporte dos materiais tratados. Pré-tratamentos, com
peneiras ou redução granulométrica, serão necessários. Geralmente, em sistemas
de dessorção térmica, o tamanho máximo das partículas a serem alimentadas é de
aproximadamente duas polegadas, uma vez que partículas maiores não permitem
que sua área central seja suficientemente aquecida para que os contaminantes
orgânicos sejam volatilizados. Além disso, partículas maiores podem ainda causar
dificuldades de transportes em eixos helicoidais, correntes de arraste, ou outros
componentes mecânicos.
Após deixar o equipamento de dessorção e após as análises que comprovam a
eficácia do tratamento, o solo tratado é umedecido, para controle da poeira, e
encaminhado para disposição e ou reúso. O solo tratado pode ser redepositado no
local da remediação, usado como cobertura em aterros de resíduos, incorporado no
asfalto etc.
Conforme Vidal (2007), os sistemas térmicos de dessorção são classificados em
duas classes gerais: unidades estacionárias ou móveis. Nas unidades estacionárias,
os materiais contaminados são transportados para o tratamento; as unidades móveis
podem ser operadas no próprio local a ser remediado.
5.6 Vantagens e Desvantagens da Dessorção Térmica
A maior vantagem da dessorção térmica é que ela pode ser efetiva tanto para solos
contaminados com nível muito baixo de contaminação como para solos altamente
contaminados. A destruição dos contaminantes é completa e o processo não é
prejudicado pela heterogeneidade do subsolo; outra grande vantagem da TDU é
que, quando comparada a outras técnicas de descontaminação de solo, ela não
requer que produtos químicos de qualquer natureza sejam adicionados ao solo,
como auxiliares do processo de descontaminação, conforme destaca Duarte (2004).
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A TDU tem características que lhe dão um diferencial em relação a outros métodos,
conforme as citadas pela United States Environmental Protection Agency (1999):
a) Aplicável tanto on-site como off-site;
b) Efetividade para uma grande variedade de contaminantes (até aqueles pontos
de ebulição substancialmente maiores que o da água);
c) Capacidade de reduzir a contaminação para níveis muitos baixos;
d) Facilidade de operação, rapidez e baixo custo.
Aines et al. (2000) associam as vantagens desse método a diversos fatores, entre os
quais:
a) Aumento da volatilidade dos contaminantes;
b) Rápida transferência de massa;
c) Aceleração das reações químicas;
d) Aquecimento de solos pouco permeáveis
e) Baixa a viscosidade da água e contaminantes.
A dessorção térmica tem várias vantagens em relação aos métodos tradicionais que
utilizam calor como o principio fundamental para o tratamento de solos
contaminados com hidrocarbonetos de petróleo. No Quadro 1, pode-se observar as
principais vantagens e desvantagens do processo de dessorção térmica.
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Vantagens
a) Equipamento disponível para
tratamento in ou off-site;
b) O tempo gasto no tratamento é curto.
Geralmente opera-se com
capacidades de 25 t/h;
c) Custo competitivo para grandes
volumes de sólido (> 1.000 m3);

Desvantagens
a) A escavação dos solos é limitada a
profundidade do lençol freático geralmente
entorno de 8,0 m;
b) Tratamento in situ requer área significativa
(> 2.000 m2), para instalação da unidade
de dessorção e armazenamento dos
sólidos a serem processados;

c) Tratamento fora do site necessita de
d) Pode ser usado para remediação em
transporte do sólido, o que gera custos;
áreas com elevadas concentrações de
hidrocarbonetos de petróleo;
d) Sólidos escavados abaixo do nível d’água
subterrânea necessitam de prée) Facilmente combinada a outras
tratamento, devido ao elevado índice de
tecnologias, como extração de água
umidade;
subterrânea;
e) Equipamento trata exclusivamente solos
f) O solo tratado pode ser redepositado
contaminados com hidrocarbonetos leves
no site ou utilizado como cobertura
de petróleo, não podendo tratar solos que
para aterros de resíduos;
contenham quais outros contaminantes.
g) Pode reduzir o TPH para menos de 10
ppm e BTEX para menos de 100 ppb.

Quadro 4: Vantagens e desvantagens do tratamento por dessorção térmica.
Fonte: Essencis Soluções Ambientais S/A (2006).
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6 CO-PROCESSAMENTO EM FORNOS DE CLÍNQUER
O presente capítulo descreve o processo de co-processamento em fornos de
clínquer, detalhando suas particularidades, vantagens e desvantagens.
6.1 Fabricação do Cimento
As Figuras 7 e 8 mostram o esquema geral da produção de cimento.

Figura 7: Fluxograma da produção de clínquer.
Fonte: Cimpor (2007).

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (2006), as principais
matérias-primas do cimento são o calcário e a argila, cujas extrações podem ocorrer
em jazidas tanto subterrâneas como a céu-aberto.
O calcário é extraído das jazidas é levado até a unidade de britagem, onde é
reduzido a uma granulometria adequada ao processo industrial; já a argila não
passa por este processo, uma vez que é menos rígida que o calcário.
O calcário e a argila são estocados separadamente, já na granulometria adequada.
Para se obter a composição ideal das matérias-primas, e é feita a préhomogeneização. O calcário e a argila são dispostos horizontalmente em camadas
sucessivas e, depois, retomados perpendicularmente, de modo a se obter
composição constante. A homogeneização da farinha é executada em silos verticais
de grande porte, por meio de processos pneumáticos e por gravidade. A Figura 10
mostra o sistema de moagem de onde resulta a farinha.

49

1. Perfuradora 2. Pás Carregadoras 3. Caminhões Basculantes 4. Britador 5. Tremonhas 6. Moinhos
7. Silo, Homogeneizador e Armazenamento 8. Torre de Condicionamento 9. Eletrofiltro 10. Forno
11. Arrefecedor 12. Silos para Carvão 13. Armazém para Clínquer 14. Filtros de Mangas 15. Silos
para Cimento 16. Ensacadoras Rotativas 17. Expedição de Cimento em Saco 18. Expedição de
Cimento a Granel 19. Paletização.

Figura 8: Fluxograma geral da produção de cimento.
Fonte: Cimpor (2007).

A farinha, saída dos silos de homogeneização, entra em um permutador de calor
(torre de ciclones), em contracorrente com os gases quentes provenientes do forno,
iniciando-se o processo de descarbonatação. Em seguida, no forno cilíndrico
rotativo, constituído de um cilindro de aço ligeiramente inclinado (para facilitar o
deslizamento da farinha no seu interior), de comprimento variável entre 50 m e
150 m e diâmetro de aproximadamente 6 m, revestido internamente por tijolos
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refratários, a mistura é calcinada até aproximadamente 1.500 °C, resultando no
clínquer. Este é então arrefecido bruscamente, para estabilização da sua estrutura e
recuperação parcial da energia térmica. Tendo em conta o seu modo de formação, o
clínquer é, portanto, uma rocha ígnea artificial, sendo o principal constituinte do
cimento. Os gases quentes que saem da torre de ciclones são despoeirados antes
de serem devolvidos à atmosfera.
Um resfriador promove a redução da temperatura, até aproximadamente 80 °C,
assim que o clínquer sai do forno. A clinquerização se completa nesta etapa,
ocorrendo uma série de reações químicas que influenciarão a resistência mecânica
do cimento, nas primeiras idades. Após ser resfriado, o clínquer é armazenado em
silos e daí segue para o processo de moagem, a última etapa do processo de
fabricação do cimento, na qual diversos aditivos - como gesso, cinzas volantes,
escória de alto forno, micro-sílicas, pozolana natural e o próprio calcário - são
incorporados ao clínquer, sendo obtidos os diversos tipos de Cimento Portland, de
acordo com as normas em vigor.
Após a fabricação, o cimento é direcionado, por vias pneumáticas ou mecânicas,
para silos de estocagem. Após os ensaios finais de qualidade, o cimento é expedido
para os pontos de consumo, tanto a granel como em sacos de 50 kg e 25 kg.
6.2 Co-Processamento de Resíduos em Fornos de Clínquer
Neste item são apresentados o princípio do co-processamento, as principais
características, requisitos operacionais e exigências legais do co-processamento de
resíduos em fornos de clínquer.
O co-processamento é o aproveitamento do processo de produção de clínquer para
a destinação de resíduos industriais, ali utilizados como substitutos parciais de
matéria-prima e ou de combustível (BRASIL, 1999).
A origem do co-processamento de resíduos na indústria cimenteira se deu na
década de 1970, mais precisamente entre 1974 a 1976, na fábrica de cimento Saint
Lawrence, no Canadá, conforme Kihara (1999). No Brasil, o inicio ocorreu na década
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de 1990, no Estado de São Paulo e se estendeu, posteriormente, para o Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, conforme destacam Cavalcanti (1996) e
Co-processamento (1995 e 1998). Ao longo deste período, sempre se buscou um
ganho efetivo, pela redução dos custos com combustíveis, especialmente após o
choque do petróleo, na década de 1970, e isso somado ao interesse da indústria
cimenteira

em

buscar

combustíveis

de

custo

reduzido,

em

relação

aos

tradicionalmente usados no mercado, o quê levou à incorporação de carvão vegetal
e finos deste carvão, ao carvão mineral e, nos últimos tempos, à utilização, em larga
escala, do coque de petróleo e de resíduos com poder caloríficos acima de
2.500 kcal/kg.
Para se ter uma noção dos custos envolvidos na destinação de resíduos em fornos
de clínquer, de acordo com o engenheiro de Meio Ambiente da Companhia do
Metropolitano de São Paulo – METRO, Eduardo Ciryno, os dados acerca de
remediação da área do Metrô em obra da Estação Paulista, em janeiro de 2007, em
decorrência de um posto de serviços ali existente (Posto Belas Artes Ltda.), que
causou considerável contaminação do solo por hidrocarbonetos de petróleo, em uma
primeira etapa, foram retiradas cerca de 21.442 toneladas de solos contaminados,
cujo custo de transporte somou R$ 3.000.000,00 e de tratamento R$ 11.000.000,00,
totalizando R$ 14.000.000,00 para o tratamento do solo em fornos de clínquer. O
solo contaminado foi tratado em duas unidades da empresa Essencis Coprocessamento Ltda., uma localizada na Cidade de Magé (RJ) e outra na Cidade de
Curitiba (PR), com custos similares de transporte e tratamento.
Na Tabela 3, apresentam-se os custos financeiros envolvidos na operação de
tratamento do solo do oriundo da obra do Metrô nos dados fornecidos pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metro (2007).
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Tabela 3: Dados de custo financeiro da destinação final de solo de área do Posto
Belas Artes Ltda.
PARÂMETROS
Quantidade de resíduos (t)
Destino
Distância (km)
o

N de Viagens
Custo de Transporte
(R$ / viagem)

VALORES
21.442,02

21.442,02

Curitiba (PR)

Magé (RJ)

475

480

919

919

3.264,42

3.264,42

Fonte: Elaborado pelo Autor, a partir de dados fornecidos pela Companhia do Metropolitano de São
Paulo (2007).

Para o setor de produção de cimento, a atividade relacionada ao tratamento de
resíduos em fornos de clínquer constitui uma das formas mais eficientes e
econômicas de destruir e reciclar resíduos em grande quantidade, afirma Kihara
(1999). A normatização do tratamento térmico de resíduos em fornos de clínquer
promovida pelos órgãos ambientais dos estados de São Paulo e de Minas Gerais,
em 1998, e a publicação da Resolução Conama 264, em 1999, também contribuíram
para a constituição desse cenário.
Segundo Santi (1997), o sistema para tratamento térmico dos resíduos nas plantas
de fabricação de cimento constitui-se, basicamente, do forno rotativo de produção de
clínquer, de um ou mais dispositivos de alimentação dos resíduos no forno, que são
projetados considerando as características físico-químicas dos materiais, se é sólido
ou líquido, por exemplo, e instalados junto à caixa de fumaça, situada entre o último
estágio do pré-aquecedor e a entrada do forno, ou na zona de queima do forno, e de
uma área de estocagem temporária. Em alguns casos, o resíduo é previamente
misturado com as matérias-primas, nas etapas preliminares de sua preparação, e
são introduzidos no forno juntamente com a farinha crua, no pré-aquecedor.
As condições do processo de clinquerização, consideradas equivalentes ou
superiores às adotadas para a destruição de resíduos perigosos, conforme
destacam Mantus (1992), Moore (1995), Ottoboni et al. (1998), Lemarchand (1999),
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Marques (1993) e Brito e Alves (1995), fazem com que os fornos de clinquerização
sejam dispositivos térmicos adequados para o tratamento de resíduos, pelos
seguintes motivos:
a) Altas temperaturas e tempo de residência: para a produção de clínquer, a
temperatura dos sólidos necessária é de aproximadamente 1.480 °C no interior
do forno, e para que os sólidos atinjam esta temperatura, é necessário que as
chamas estejam a pelo menos 1.930 °C. Com isso, o p erfil de temperatura dentro
do forno rotativo, combinado à velocidade dos gases no seu interior, proporciona
um tempo de residência de mais de 3 segundos, a temperaturas iguais ou
superiores a 1.200 °C, com alto contato entre sólid os e gases. Estas condições,
fundamentais para a produção de cimento, são superiores à temperatura do gás
e ao tempo de residência usualmente adotados para destruição de componentes
orgânicos, mesmo aqueles de destruição mais difícil, inclusive quando
comparadas às condições operacionais de incineradores industriais para
destruição de resíduos perigosos;
b) Estabilidade térmica: devido ao porte e à capacidade de retenção de calor do
forno, não ocorrem variações rápidas e significativas de temperatura. A operação
é estável e uniforme, e conta com sistema de interrupção automático do fluxo de
resíduos, em caso de falhas nas condições operacionais. Por conta disso, no
caso de alguma perturbação no processo, os resíduos orgânicos, ainda assim
serão destruídos adequadamente;
c) Ambiente alcalino natural: o ambiente de queima produzido dentro do forno
rotativo, por conta das matérias-primas utilizadas, é naturalmente alcalino,
atuando como neutralizador natural dos gases ácidos, que podem eventualmente
ser produzidos nas reações de combustão, tais como SO2 e HCl. A calcinação do
carbonato de cálcio produz cal, que é o mesmo material neutralizador
usualmente utilizado em incineradores de resíduos perigosos. Além da cal, o
processo de produção de clínquer gera ainda outros componentes alcalinos,
como óxido de magnésio. Desta forma, na medida em que os gases ácidos são
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gerados no interior do forno, eles são imediatamente neutralizados pelo material
alcalino do próprio forno;
d) Alta turbulência: a turbulência é o fenômeno que promove a mistura do oxigênio
com o combustível, de forma que a combustão seja mais eficiente. Os três “T”,
turbulência, temperatura e tempo de residência são os três fatores cuja ação
conjunta determina a eficácia do processo de destruição térmica. Em um forno de
cimento, a turbulência, que é expressa em número de Reynolds (relação entre as
forças inerciais e de viscosidade de fluxo), é maior do que 100.000, contra 10.000
usualmente encontrada em incineradores industriais;
e) Processo sem geração de cinzas: na fabricação de cimento, não existe a geração
de cinzas, uma vez que a matéria orgânica é destruída totalmente, devido à alta
temperatura, e os inorgânicos são incorporados à estrutura do clínquer. O único
subproduto gerado no forno de produção de clínquer é o pó do forno, constituído
basicamente por calcário e cal, matérias-primas do processo de fabricação de
cimento e este pó, por ser matéria-prima, é reciclado e realimentado ao forno,
juntamente com a farinha, formando um sistema fechado;
f) Equipamento de despoeiramento de alta eficiência: os gases (CO, CO2, SOX,
NOX, HCl, HF), vapores de metais pesados (Pb, Hg, Cd, Cr etc.), óxidos
metálicos (Ni, Fe, Co etc.) e material particulado são gerados na fabricação de
cimento. As partículas que não retornam ao forno são capturadas por sistemas
de controle de poluição, como filtros de manga e tratados nos precipitadores
eletrostáticos, que possuem eficiência de até 99,95%;
g) Carga de resíduo: as cimenteiras utilizam, em seus fornos de produção de
clínquer, cerca de 100 t/h de matérias-primas e cerca de 2 a 3 t/h de resíduos,
menos de 5% do volume de matérias-primas introduzidas no forno.
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6.3 Controle de Qualidade do Co-Processamento
Para controlar a qualidade dos resíduos recebidos, do combustível gerado pelos
resíduos e das emissões do processo de tratamento, é necessário um laboratório
adequado com métodos analíticos desenvolvidos, pessoal treinado em análise e
amostragem, bem como, instrumental específico, incluindo equipamento de
absorção atômica, bomba calorimétrica, viscosímetro, método de Karl Fisher,
cromatógrafo a gás/espectrômetro de massa com ionização de chama e captura de
elétrons. Também deve existir equipamentos para amostragem, na chaminé, de
emissões de material particulado, orgânicos voláteis e semivoláteis, HCl, Cl2, NOX,
SOX e metais, destaca Moraes (1993).
6.4 Tipologia dos Resíduos Utilizados no Co-Processamento
Vários são os tipos de resíduos que, de acordo com as normas e regulamentações
ambientais, podem ser co-processados nos fornos de produção de clínquer,
incluindo:
a) Borras oleosas;
b) Solventes usados;
c) Finos de carvão;
d) Alcatrões;
e) Borras de tintas;
f) Lamas e lodos de estações de tratamento de efluentes;
g) Terras de filtração contaminadas (diatomáceas);
h) Coque de petróleo;
i) Resíduos plásticos;
j) Resíduos petroquímicos;
k) Resíduos da indústria de tintas;
l) Borras asfálticas;
m) Cascas e palha de arroz;
n) Pneus.
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Em geral, destaca Cavalcanti (1996), não é permitido o co-processamento de
resíduos contendo bifenilas policloradas, resíduos radioativos, resíduos de serviços
de saúde apresentando risco biológico e ou químico, pesticidas e resíduos
domésticos. Não há restrições sobre o emprego de misturas de resíduos, desde que
não contenham frações dos resíduos citados.
De acordo com Essencis Soluções Ambientais S. A. (2006), os resíduos industriais
apresentam propriedades físicas e químicas muito variadas e são recebidos
acondicionados sob as mais diversas condições. Para gerenciar o tratamento de
resíduos tão diferentes e melhorar o rendimento operacional do processo de
clinquerização, foi desenvolvida a técnica de blendagem, para produzir um
combustível ou matéria-prima substituta, a partir da dosagem e homogeneização de
centenas de resíduos industriais recebidos. A blendagem gera uma mistura com
poder calorífico estável, composição química que atenda aos padrões ambientais e
forma física que possibilite seu fácil manuseio e alimentação contínua no forno.
Ainda segundo Essencis Soluções Ambientais S. A. (2006), as operações básicas
que acompanham o pré-tratamento são o descarregamento dos resíduos nas áreas
de blendagem, as análises físico-químicas, a britagem e a moagem dos resíduos.
6.5 Legislações e Normas Aplicáveis no Estado de São Paulo
Juntamente com o surgimento do co-processamento no Brasil, na década de 1990,
surgiu a necessidade de legislar e criar normas aplicáveis a esta atividade. Na
ocasião, segundo Brito e Alves (1995), o Governo Brasileiro firmou um programa de
cooperação técnica com o Governo Alemão, por intermédio da Agência Alemã para
Cooperação Técnica, GTZ - Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit,
abrangendo os órgãos ambientais dos estados de Minas Gerais (Fundação Estadual
do Meio Ambiente, FEAM), Paraná (Instituto Ambiental do Paraná, IAP), Rio de
Janeiro (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, FEEMA), Rio Grande
do Sul (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Röessler, FEPAM)
e São Paulo (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB), para
criar e definir parâmetros técnicos para a atividade de co-processamento em fornos
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de clínquer em seus estados. Os procedimentos e padrões gerados foram
publicados em 1998, para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Paraná, conforme São Paulo (1998); Minas Gerais (1998), Rio de Janeiro (1998);
Paraná (1998), e em 1999 no estado do Rio Grande do Sul, conforme Rio Grande do
Sul (1999). Os resultados desta parceria formaram a base para a Resolução
Conama No 264 que define os procedimentos, critérios e aspectos técnicos
específicos de licenciamento ambiental para o co-processamento de resíduos em
fornos rotativos de clínquer para a fabricação de cimento.
Conforme destaca Bernoit (1993), fornos de produção de clínquer permitem uma boa
e eficiente destruição de compostos orgânicos perigosos. Contudo, pelas
características térmicas do processamento, todos os metais presentes nos resíduos
podem ser incluídos na categoria de voláteis ou refratários dependendo de seu
comportamento frente às altíssimas temperaturas em seu interior. Neste sentido,
objetivando-se quantificar e determinar o que é emanado, a Resolução Conama
No 264, Brasil (1999), regulamentou, para dos fornos de clínquer que queimam
resíduos perigosos, a emissão de dez seguintes elementos traço: Arsênio,
Antimônio, Berílio, Cobalto, Cromo, Cobre, Cádmio, Chumbo, Níquel, Manganês,
Mercúrio, Selênio, Telúrio e Zinco. Ainda Segundo Bernoit (1993), durante a
alimentação de fornos de cimento, o total de resíduos co-processados deve ser mil
vezes menor que a quantidade dos ingredientes usuais do processo. Esta alta
quantidade se deve ao fato de os fornos de produção de clínquer apresentarem uma
vantagem a mais no que concerne à imobilização de metais pesados. Ou seja,
durante o co-processamento, estes permitem a incorporação metais do resíduo nos
minerais ativos do clínquer, incorporando-os em formas não-tóxicas (inertizadas). A
matéria-prima tradicional do processo de clinquerização atua como absorvente de
metais do resíduo, volatilizados no fluxo de gás que a encontra.
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A Tabela 4 apresenta os limites máximos de emissão do forno de produção de
clínquer.
Tabela 4: Limite máximo de emissão em fornos de produção de clínquer.
POLUENTE

LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO

HCl

1,8 kg/h ou 99% de redução

HF

5 mg/Nm3, corrigido a 7% de O2 (base seca)

CO

100 ppmv, corrigido a 7% de O2 (base seca)

MP

70 mg/Nm3 farinha seca, corrigido a 11% de O2
(base seca)

THC (expresso como
propano)

20 ppmv, corrigido a 7% de O2 (base seca)

Mercúrio (Hg)

0,05 mg/Nm3 corrigido a 7% de O2 (base seca)

Chumbo (Pb)

0,35 mg/Nm3 corrigido a 7% de O2 (base seca)

Cádmio (Cd)

0,10 mg/Nm3 corrigido a 7% de O2 (base seca)

Tálio (TI)

0,10 mg/Nm3 corrigido a 7% de O2 (base seca)

(As+Be+Co+Ni+Se+Te)

1,4 mg/Nm3 corrigido a 7% de O2 (base seca)

(As+Be+Co+Cr+Cu+Mn+Ni
+Pb+Sb+Se+Sn+Te+Zn)

7,0 mg/Nm3 corrigido a 7% de O2 (base seca)

Fonte: Brasil (1999).
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7 COMPARAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO TÉRMICO
Este capítulo contém a análise comparativa das tecnologias de Dessorção Térmica e
de Co-processamento em Fornos de Clínquer quanto a critérios apresentados.
Para a comparação do tratamento do solo contaminado por hidrocarbonetos leves
de petróleo entre a dessorção térmica e o co-processamento, foram utilizados os
seguintes critérios:
a) Impactos negativos na implantação do empreendimento;
b) Limitação quanto aos resíduos recebidos;
c) Riscos de acidente no transporte do material a ser tratado;
d) Perigo potencial às pessoas envolvidas no processo;
e) Perigo potencial ao meio ambiente (ar, solo, água, fauna, flora, Homem);
f) Geração de efluentes gasosos;
g) Geração de efluentes líquidos;
h) Utilização dos recursos naturais;
i) Riscos na destinação de resíduos sólidos do processo;
j) Risco no monitoramento ambiental;
k) Histórico de passivos (Âmbito Mundial).
Os critérios analisados foram tabulados, para a comparação final, utilizando-se o
seguinte enquadramento:
• Positivo: + 1 ponto (impacto positivo);
• Nulo: 0 ponto (impacto nulo);
• Baixo: - 1 ponto (impacto negativo baixo);
• Médio: - 2 pontos (impacto negativo médio);
• Alto: - 3 pontos (impacto negativo alto).
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Será considerada a melhor opção para o tratamento de solos contaminados por
hidrocarbonetos leves de petróleo, a tecnologia que apresentar o maior somatório de
pontuação nos critérios analisados.
A comparação foi feita com o emprego da matriz representada no Quadro 4, na qual
estão descritas as características de cada uma das tecnologias em análise ante os
critérios citados. Nota-se, portanto, que o método da dessorção térmica é
ligeiramente superior ao co-processamento em fornos de clínquer.

61

Critérios Comparativos

Descrição / Pontuação
Dessorção Térmica

Co-Processamento

Impacto negativo na
implantação do
empreendimento

Baixo. Pequeno porte. Poucas intervenções (galpão, pátio e
equipamentos). Resíduo de único processo. Contaminantes
perigosos instáveis ao processo térmico (destruição).

-1

Baixo. Grande porte. Especialização de processo existente
(blendagem e equipamentos ambientais). Resíduo misturado
ao de vários processos. Contaminantes perigosos; alguns nãosuscetíveis ao processo térmico (estabilização).

b)

Limitações quanto aos
resíduos recebidos

Alta. Restrito a hidrocarbonetos leves de petróleo (destruição
em temperaturas de 230 oC). Risco para solos com outros
contaminantes.

-3

Baixa. Capacidade para tratar grande variedade de resíduos
perigosos, sólidos e líquidos. Não trata clorados e RSS.

-1

c)

Riscos de acidentes no
transporte do material a ser
tratado

Baixo. Curtas distâncias. Materiais sólidos. Transportador
comum.

-1

Baixo. Médias a grandes distâncias. Resíduos sólidos e
líquidos. Transportador para produtos perigosos.

-1

d)

Perigo potencial às pessoas
envolvidas no processo

Baixo. Manipulação direta. Ambiente aberto (alimentação). Um
tipo de contaminante. Uso de EPIs.

-1

e)

Perigo potencial ao meio
ambiente (ar, solo, água,
fauna, flora, Homem)

Baixo. Emissões de hidrocarbonetos não-queimados (solo e
ar). Temperaturas de 230 oC no forno rotativo e 840 oC na
câmera de pós-combustão (CPC). Dispersão em curtas
distâncias. Atenuação por pós-queimadores.

-1

a)

f)

Geração de efluentes
gasosos

g)

Geração de efluentes líquidos

h)

Utilização de recursos
naturais

i)

Risco na destinação de
resíduos sólidos do processo

j)

Risco no monitoramento
ambiental
k) Histórico de passivos (âmbito
mundial)
TOTAL

Baixa. 0,02 toneladas de CO2 por tonelada de resíduo tratado.
Padrões de controle estabelecidos em legislação geral.
Nula. Eventual umidade lixiviada é incorporada aos solos
tratados.
Baixa. 0,025 toneladas de GLP por tonelada de resíduo
tratado.
Baixo. Reciclagem / reúso pós-tratamento. Retorno ao local de
origem ou utilização como solo de cobertura em aterro codisposto.
Baixo. É feito monitoramento de toda a planta, não registrando
nenhum dano ambiental nas unidades.
Baixo. Não se tem histórico de passivos causados pela
dessorção térmica
-

-1

Médio. Manipulação direta. Ambiente confinado (blendagem).
Vários contaminantes. Uso de EPCs e EPIs.
Médio. Emissão de particulados contendo contaminantes
perigosos. Temperaturas de 1.400 oC no forno, 2000 oC no
maçarico (chama) e na chaminé de 150-250 oC. Dispersão em
médias distâncias. Atenuação por lavadores de gás e
precipitadores eletrostáticos.
Média. 0,8 toneladas de CO2 por tonelada de resíduo tratado.
Padrões de controle estabelecidos em legislação específica.

-1

-2

-2

-2

0

Nula. Resíduos líquidos são tratados indistintamente.

0

-1

Baixa. Resíduo substitui recursos naturais no cimento. 15% do
combustível economizada por tonelada de resíduo tratado.

-1

-1

Positivo. Incorporação no próprio processo, como matériaprima / fonte energética substituta.

+1

-1

Médio. Possui monitoramento em toda planta, porém, várias
fábricas de cimento apresentaram contaminações.

-2

-1

Médio. Existem.

-2

-12

-13

Pontuação: + 1: impacto positivo. 0: impacto nulo. - 1: impacto negativo baixo. - 2: impacto negativo médio. - 3: impacto negativo alto.

Quadro 5: Matriz comparativa da destinação de solo contaminado com hidrocarbonetos leves de petróleo por meio das
tecnologias de dessorção térmica e co-processamento em fornos de clínquer.
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8 DISCUSSÃO
O levantamento dos critérios analisados na comparação da dessorção térmica em
relação ao co-processamento foi baseado em questões relevantes dos segmentos
correspondentes, de ambas as tecnologias analisadas. Os critérios foram tabulados
em uma planilha contendo as duas tecnologias comparadas. Após esta tabulação
foram submetidos a um processo de análise, classificando-os com maior ou menor
impacto, positivo, negativo ou nulo e assim definiu-se o resultado desta pesquisa e
apresenta com base nestes resultados a tecnologia mais indicada para o tratamento
de solos contaminados por hidrocarbonetos leves de petróleo.
Verifica-se que os critérios apresentados explicitam as peculiaridades de cada
tecnologia, conforme destacado a seguir.
a) Impactos negativos na implantação do empreendimento
Aqui foi considerando como impacto negativo, qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada pela implantação dos
processos de dessorção e de co-processamento, em um local típico. A análise dos
impactos negativos na implantação do empreendimento consiste na identificação,
valoração e classificação destes e é fundamentado no conhecimento das
tecnologias de dessorção térmica e co-processamento e no estudo das bibliografias
já apresentadas neste trabalho. A inter-relação dos empreendimentos com o cenário
ambiental permite identificar ações que poderão acarretar potenciais impactos
negativos na implantação dos empreendimentos.
Na dessorção térmica, por se tratar de um equipamento de pequeno porte, a área
ocupada é relativamente pequena entorno de 2.000 m2.

A implantação do

equipamento de dessorção térmica envolve a aprovação apenas do órgão ambiental
estadual, onde se promove um teste de queima avaliando a eficiência do
equipamento; normalmente se considera um fato positivo a implantação do
equipamento de dessorção térmica próximo a aterros sanitários ou aterros de codisposição, uma vez que após o tratamento, o solo pode ser reutilizado como
cobertura nestes aterros, diminuindo assim a extração de solos de jazidas naturais
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ou ainda a sua devolução ao seu local de origem. Outro fato positivo na implantação
da dessorção térmica é que como este equipamento trata apenas um tipo de resíduo
com apenas um contaminante.
A qualificação do impacto na implantação do co-processamento, por sua vez, é
negativa, pois, ocupa uma grande área em média 350 mil m2 e agride de forma
direta o meio ambiente, com a extração de calcário e argila. Porém, para a
comparação do tratamento de solos em relação à dessorção térmica este fator
apresenta-se com menor relevância.
A incidência dos impactos negativos na implantação tanto da dessorção térmica
como do co-processamento são indiretos partindo-se de uma ação secundária à
ação original.
A abrangência espacial dos impactos negativos na implantação na dessorção
térmica é local, no próprio equipamento e nas suas imediações, não atingindo outras
áreas por se tratar de um processo simples e equipamento de pequeno porte, com
tratamento apenas de um tipo de resíduo e um tipo de contaminante. O coprocessamento tem abrangência espacial regional, impactando além das imediações
do empreendimento, devido ao seu porte e à extração de matéria-prima para a
produção de clinquer.
A duração dos impactos na implantação tanto da dessorção como do coprocessamento são permanentes, uma vez implantado o empreendimento
permanecem durante toda a sua vida.
A reversibilidade dos impactos na implantação da dessorção e do co-processamento
é caracterizada como reversível, cessada a ação, o fator ou componente afetado
retorna às suas condições originais.
A magnitude dos impactos na implantação da dessorção térmica é baixa, com
alteração ambiental pouco significativa; já o co-processamento tem uma magnitude
dos impactos de implantação alta, com alteração significativa do ambiente ou de seu
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equilíbrio devido ao seu grande porte e extração significativa de calcário e argila e
consumo de combustível.
Ambas as tecnologias impactam sobretudo o ar. Verifica-se que, apesar de um ou
outro aspecto dos impactos, tanto a dessorção como o co-processamento
apresentam maior ou menor impacto ao meio ambiente, porém, no geral se
equivalem.
b) Limitações quanto aos resíduos recebidos
O co-processamento, aproveitando as excelentes condições dos fornos de clínquer,
tais como altas temperaturas e eficiente sistema de controle ambiental, incluindo
potentes filtros e monitoramento on line, agrega real valor aos resíduos, uma vez
que estes podem ser usados como combustíveis substitutos para os fornos ou como
agregado a matéria-prima do cimento. Assim sendo, sua limitação quanto aos
resíduos recebidos é baixa.
A dessorção térmica por sua vez no com o tipo de equipamento apresentado nesta
pesquisa limita-se ao tratamento único e exclusivo de solos contaminados por
hidrocarbonetos leves de petróleo, não sendo eficientes para o tratamento de
quaisquer outros tipos de resíduos ou contaminantes sem que aja modificações no
equipamento tais como lavadores de gás, filtros eletrostáticos e aumento na
temperatura dos fornos. Assim sendo, sua limitação quanto aos resíduos recebidos é
alta.
c) Riscos de acidentes no transporte do material a ser tratado
Os acidentes envolvendo resíduos perigosos nas atividades de transporte
constituem um sério risco à saúde humana e ao meio ambiente. No caso de
transporte de solos contaminado por hidrocarboneto leve de petróleo este risco é
minimizado por se tratar de material sólido. Porém, ainda assim é alto, podendo
contaminar tanto o solo no local do acidente como corpos d’água. A maneira que se
pode diminuir estes riscos é limitando o trafego por vias urbanas, diminuir as
distâncias quando possível, além de usar equipamentos adequados para tal
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atividade, bem como funcionários treinados e capacitados para o transporte de
resíduos perigosos. O impacto é comum a ambas as tecnologias.
d) Risco potencial às pessoas envolvidas no processo
Os riscos das pessoas que manipulam os resíduos e realizam as misturas que
formam os blends que entram nos fornos de cimento é alto. O coquetel de resíduos
presentes nessas misturas gera exposição dos trabalhadores a diversos fatores de
risco. Em países industrializados, grande parte da blendagem é automatizada, com
redução das exposições decorrentes da manipulação direta por trabalhadores. Além
da questão da blendagem, a exposição dos trabalhadores ao material particulado
dos fornos de cimento também se caracteriza como um risco, por poder provocar
problemas respiratórios, e por esses materiais possuírem concentrações elevadas
de metais pesados e outros contaminantes tóxicos.
Com a dessorção térmica, os riscos que envolvem as pessoas diretamente ligadas
ao processo são baixos uma vez que os blends utilizados no co-processamento não
são executados nesta tecnologia; não existe a mistura de resíduos, devido a sua
característica de tratar exclusivamente solos contaminados por hidrocarbonetos
leves de petróleo, expondo de forma indireta as pessoas envolvidas apenas ao
hidrocarboneto

de

petróleo;

não

existe

manipulação

manual

do

material

contaminado caso haja a necessidade de homogeneização do solo a ser tratado,
esta é feita com um pá-carregadeira de cabine fechada e com ar condicionado.
e) Perigo potencial ao meio ambiente (ar, solo, água, fauna, flora, Homem)
Nos processos térmicos, como no caso do co-processamento e da dessorção
térmica um dos grandes desafios a serem superados é o perigo potencial ao meio
ambiente. A poluição do ar é uma das poluções onde estes processos térmicos
podem causar grandes danos, se não forem corretamente executados e ou
controlados Na dessorção térmica a poluição do ar, solo, água, flora, fauna e
Homem é baixa, devido ao processo simplificado e à alta temperatura na câmera de
pós-combustão 840 ºC e com dispersões em curta distância. No co-processamento
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há um agravante, devido à variedade de resíduos no blending, com grande variação
de contaminantes em estados físicos variados sólidos, líquido e pastosos.
f) Geração de efluentes gasosos
Como ambos os processo utilizam calor para eliminar os contaminantes dos
resíduos, a emissão de CO2 é o grande ponto a ser considerado. Na dessorção
térmica, a taxa de emissão é de 0,02 toneladas de CO2 por tonelada de resíduo
tratado, considerada baixa. No co-processamento a taxa de emissão de 0,8
toneladas de Co2 por tonelada de resíduo tratado, uma emissão considerada não
muito alta, porém quarenta vezes maior que a da dessorção.
g) Geração de efluentes líquidos
A geração de efluentes líquidos tanto na dessorção térmica como no coprocessamento não existe. No processo de dessorção, toda a umidade é
incorporada ao solo tratado. No co-processamento, resíduos líquido são tratados no
processo, indistintamente, eliminando a possibilidade de geração de efluentes
líquidos.
h) Utilização de recursos naturais
Apesar de a realização do co-processamento obrigatoriamente acontecer em
concomitância à produção de clínquer e que o consumo de matérias-primas no
processo de clinquerização é considerado alto, principalmente de calcário e argila,
para efeito de comparação nesta pesquisa, a recíproca não é verdadeira, ou seja, a
produção de cimento ocorre na ausência do co-processamento. Deste modo,
considera-se que este fator não interfere na avaliação entre as tecnologias para o
tratamento de solos contaminados por hidrocarbonetos leves de petróleo.
De modo geral, o consumo de recursos naturais para o tratamento de solos
contaminados por hidrocarbonetos leves de petróleo, tanto pelo co-processamento
como pela dessorção térmica, apresenta consumo baixo de recursos naturais. O coprocessamento pode chegar a substituir cerca de 15% do consumo de combustível
em seus fornos (coque de petróleo), com a queima de resíduos gerando ganho real
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tanto monetário como ambiental. A dessorção térmica usa como recurso natural
apenas o GLP, com consumo de apenas 0,025 toneladas de GLP por tonelada de
resíduo tratado.
i) Risco na destinação de resíduos sólidos do processo
Os riscos na destinação de resíduos sólidos no processo de dessorção térmica são
basicamente inexistentes, uma vez que todo o solo resultante do tratamento é
reutilizado como cobertura de aterros sanitários ou devolvido para o seu local de
origem.
A destinação de resíduos sólidos no processo de co-processamento é considerada
positiva, uma vez que este substituirá o combustível / matéria prima, sendo
incorporados ao cimento, agregando valor ao resíduo e diminuindo o consumo de
combustíveis fósseis e ou recursos naturais com argila e calcário.
j) Riscos no monitoramento ambiental
O monitoramento ambiental de uma unidade de dessorção térmica é relativamente
diferente do monitoramento de uma unidade onde se executa o co-processamento.
Como no co-processamento é envolvida duas atividades em uma, a produção de
clinquer e a queima de resíduos, não é possível fazer o monitoramento apenas de
uma das atividades. Apesar de as unidades de co-processamento possuírem
monitoramento ambiental considerado satisfatório, algumas unidades apresentaram
contaminação de solo e ar, devido à alta dispersão de material particulado,
aumentando assim o grau de risco no monitoramento da atividade coprocessamento. Na dessorção térmica o monitoramento é executado em toda a
unidade, sem nenhum histórico de contaminação de solo, ar e ou água.
k) Histórico de passivos (âmbito mundial)
A questão de passivos gerados pelas cimenteiras sempre foi um assunto que gerou
grandes discussões; muitos se posicionaram a favor e outros contra o coprocessamento de resíduos em fornos de cimento, alegando possíveis gerações de
passivos devido o fato de se trabalhar com uma grande diversidade de resíduos. O
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fato concreto é que, indiferente se os passivos aconteceram pelo motivo de as
cimenteiras co-processarem resíduos em seus fornos ou pela atividade de produção
de clínquer em si, eles são realidade em várias indústrias cimenteiras e um problema
a ser considerado.
Com relação à dessorção térmica, esta relação é mais tranqüila; com um processo
simplificado, comparando-se às cimenteiras, a dessorção térmica leva vantagem
neste item e não se tem registrado histórico de passivos em sites de dessorção
térmica no mundo.
Após a análise dos critérios utilizados para a comparação das tecnologias aqui
pesquisadas, tanto a dessorção térmica como o co-processamento em fornos de
clínquer demonstraram-se viáveis para o tratamento de solos contaminados com
hidrocarbonetos leves de petróleo.
O co-processamento no Brasil é a segunda tecnologia mais utilizada para a
destinação de resíduos, ficando atrás somente dos aterros industriais, sendo, assim,
extremamente difundida em todo o País e utilizada em larga escala, de norte a sul, e
comprovadamente eficiente no tratamento/destino final da mais variada gama de
resíduos industriais.
O co-processamento em fornos de clínquer constitui uma das formas mais eficientes
de tratamento de grande variedade e quantidade de resíduo, porém, observa-se que
a dessorção térmica, como demonstrado pelos critérios analisados, oferece risco
ligeiramente menor ao meio ambiente e às pessoas envolvidas no processo de
tratamento de resíduos (-12 contra -13), uma vez que no seu processo é tratado
apenas solo contaminado com hidrocarbonetos, diminuindo em larga escala a
probabilidade de impactos ambientais negativos relacionados a acidentes envolvidos
no processo.
O co-processamento recebe resíduos industriais que apresentam propriedades
físicas e químicas muito variadas e são estocados sob as mais diversas condições.
Para gerenciar o tratamento destes resíduos tão diferentes, nos fornos de
clinquerização, é necessário desenvolver uma unidade de pré-tratamento ou
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blendagem, para que, com isso, possa-se produzir uma mistura homogênea em
termos de poder calorífico, com composição química que atenda aos padrões
ambientais e tenha forma física apropriada ao manuseio. Portanto, para se utilizar o
co-processamento, é necessária a implantação de duas unidades, uma a unidade de
blendagem e outra a adaptação da unidade de produção de cimento. Pode-se
construir a unidade de blendagem dentro da cimenteira, interligadas, porém,
autônomas. Em contrapartida, na dessorção térmica, eventualmente, há a
necessidade de processos de pré-tratamento de solos, porém, mais simplificados
além de o equipamento disponível para tratamento in site e off site, alternativa que o
co-processamento em fornos de clínquer não possui, custo competitivo para
pequenos e grandes volumes de solos, facilmente combinada a outras tecnologias, o
solo tratado poder ser redepositado no site original ou ser reciclado para várias
utilizações correntes, dentre as quais a reutilização do solo como cobertura de
aterros sanitários e retorno para o seu local de origem.
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Ambas as tecnologias comparadas nesta pesquisa são eficientes no tratamento de
solos contaminados com hidrocarbonetos leves de petróleo e, apesar de Mantus
(2002) afirmar que as condições do processo de clinquerização serem consideradas
superiores às adotadas para a destruição de resíduos perigosos, o resultado da
análise dos critérios apresentados demonstram que a dessorção térmica apresenta
características ligeiramente mais vantajosas que o co-processamento no tratamento
do resíduo considerado. A dessorção térmica demonstrou melhores resultados sob
os critérios analisados, apresentando um somatório de -12 pontos e o coprocessamento em fornos de clínquer, por sua vez, apresentou resultado final de -13
pontos.
Após estes resultados e considerando a metodologia aplicada, pode-se concluir que
a dessorção térmica é uma tecnologia mais adequada para o tratamento de solos
contaminados com hidrocarbonetos leves de petróleo. Outro aspecto, que pode ser
lembrado, embora não analisado na presente pesquisa, são os aspectos financeiros
das duas tecnologias. Também nesse caso, o menor custo da dessorção térmica
pode viabilizar o acesso até do pequeno empresário, como os de postos de serviços,
para tratar corretamente os solos oriundos de suas unidades.
A dessorção térmica apresenta piores resultados sob os critérios “limitação quanto
aos resíduos recebidos” e “risco na destinação de resíduos sólidos do processo”. Por
seu lado, o co-processamento tem desvantagens relativas quanto aos critérios
“perigo potencial as pessoas envolvidas no processo”, “perigo potencial ao meio
ambiente (ar, solo, água, fauna, flora e Homem)”, “geração de efluentes gasosos”,
“riscos no monitoramento ambiental”, “histórico de passivos (âmbito mundial)”.
A dessorção térmica demonstra ainda superioridade em relação aos custos.
Considerando-se 1.000 toneladas de solo contaminado com hidrocarbonetos leves
de petróleo, excluindo-se custos de escavação e transporte, há uma diferença de
90% nos custos em favor da dessorção térmica (R$ 200.000,00 contra
R$ 380.000,00), segundo dados da Essencis Soluções Ambientais S/A (2007).
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Assim, o co-processamento em fornos de clínquer, embora tecnicamente
equivalente à dessorção térmica, restaria como alternativa de tratamento, porém,
mais onerosa.
Importante salientar, porém que, os resultados obtidos nesta pesquisa poderão não
se manter caso alguns dos critérios fossem alterados.
A luz do que foi apresentado, os seguintes temas são sugeridos como
recomendações para estudos futuros:
a) Adaptações necessárias no equipamento convencional de dessorção térmica
para habilitá-lo ao tratamento de solos contaminados por organoclorados;
b) Formas de reaproveitamento dos hidrocarbonetos extraído do solo no
processo de dessorção térmica.
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