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RESUMO

O rápido desenvolvimento dos processos químicos e bioquímicos de
transformação nas últimas décadas levou à geração de produtos e resíduos de suas
produções. Dentre estes, dois grupos se destacam: os dense non aqueous phase
liquid’s, mais conhecidos como DNAPLs e os metais pesados. O primeiro grupo de
resíduos, representado principalmente pelos solventes halogenados, é gerado pela
síntese industrial e o segundo é oriundo de atividades industriais ou de exploração
mineral. Ambos são causadores de contaminação pelo uso, manuseio ou estocagem
inadequado e têm sido uma grande preocupação na reabilitação de áreas contaminadas, particularmente quando veiculados no meio subterrâneo. Tais condições são
mais comumente encontradas nos estados industrializados do sul e sudeste do
Brasil, notadamente em São Paulo, no qual a CETESB (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo) já catalogou grande número de passivos ambientais de difícil
monitoramento e recuperação. Neste trabalho foi realizado um estudo analítico
sobre os resultados da aplicação de diferentes técnicas de reabilitação em
comparação com a aplicação de ferro micro e nanoparticulado na recuperação de
áreas contaminadas com estes agentes poluentes. Para tanto, faz uma análise dos
parâmetros que identificam a condição redutora deste agente remediador,
principalmente quanto às variações de pH, de potencial redox, energia livre de
Gibbs, entre outros, no decorrer do tempo a partir de suas aplicações. Os valores
quantitativos de ambas as linhas de contaminantes encontrados no meio
subterrâneo após acompanhamento em experimentos laboratoriais e piloto,
evidenciaram uma redução drástica, quer pela rápida decomposição, parcial ou
completa, quer pela imobilização dos metais pesados para sua forma insolúvel,
notadamente quando da aplicação na forma nanoparticulada. Nesta diminuta escala
o ferro de valência zero (ZVI), em suas diferentes formas de aplicação (metálica
pura, bimetálica, oxidada, emulsionada em óleos vegetais, ou suportada em
materiais cerâmicos, poliméricos, carvão ativado, entre outros; ou na construção de
barreiras reativas ou injeção direta nas plumas de contaminantes) vêm se revelando,
nos últimos anos, como uma promissora alternativa a ser considerada na
reabilitação de áreas contaminadas, geradas, sobretudo, por estes contaminantes.
Sua aplicação pode ser estendida ainda a outros contaminantes, quando analisada a
possibilidade, no momento em estudo, de aplicação consorciada com a reação de
Fenton e/ou bioremediação, conforme tem sido discutido nos últimos Congressos de
Reabilitação Ambiental.
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ABSTRACT
Potential application study of micro and nanoparticles iron in the soil
contaminated with DNAPLs and heavy metals
The quick development of the processes and biochemists of transformation in the
last few decades took to the generation of products and residues of its productions.
Amongst these, there are two groups, known as Dense Non Phase Liquids –
DNAPLs and heavy metals. The first group of residues, represented mostly by
halogenated solvents, is produced by industrial syntheses and the second one is
originated by the industrial activities or mineral exploitation. Both contaminants
generate the contamination of soil and water by inadequate using, manufacturing
and/or storage and they have been a great concern in remediation of contaminated
sites. Such conditions are normally found in the industrialized states of the south and
south-east of Brazil, especially the State of São Paulo, in which they have been
identified by the CETESB (Environmental Agency of the State of Sao Paulo) great
number of affected sites, whose monitoring and recovery are very difficult. In this
work it was carried out an analytical study of the obtained results of different
techniques of remediation, comparing them to the application of iron micro and
nanoparticles in the recuperation of areas contaminated with those contaminants. In
that regard, analyses of the parameters are made to identify the reducing condition of
this remediator agent, principally, as the variations of pH, potential redox, Gibbs’s
free energy, among others, in the period of its applications. The quantitative values of
both contaminants lines that were found in soils and water, after an attendance in
laboratories and pilot tests, identifies a drastic reduction of the pollutants, either for
the quick decomposition (partial or complete) of the organic contaminants, or for the
immobilization from the heavy metals to its insoluble form. This is mostly evidenceate
when iron is applicated in nanoscale. In this tiny scale, the zero valent iron (ZVI), in
its different application’s forms (pure metal, bimetallic, rusted, emulsioned in
vegetable oils or supported in activated coal, in ceramic materials, polymers, among
others, or in the construction of reactive barriers or injected directly in the feathers of
contaminants) has revealed, in the last years, to be a relevant and promising
alternative to be considered in the environmental remediation’s impacts, that it has
been caused by such contaminants. The application of iron nanoparticles can also
be spread out to others contaminants, when it is considered the possibility of the
application joined with Fenton’s reactions (still in study) and/or bioremediation, as it
has been discussed in the last Environmental Remediation Congresses.
Key Words: DNAP’s, heavy metal, remediation and nanoparticles of ZVI.
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1

INTRODUÇÃO
Logo após a Primeira Guerra Mundial, no começo do século 20, deu-se o início

do desenvolvimento científico, tecnológico e econômico em muitos países, sendo
que a queda da Bolsa de Nova Iorque em 1929 e o advento da Segunda Guerra
Mundial causou, em todo mundo, grande dificuldade de comércio e transporte.
Nesse período, conhecido como a Era da Industrialização, a concentração de
contaminantes no solo manteve-se constante, havendo um equilíbrio entre a síntese
e a biodegradação (FABER, 1997).
O aumento das atividades industriais e agrícolas, tendo em destaque os
defensivos agrícolas, conduziu ao acúmulo de compostos químicos no solo e em
corpos d’água, com ênfase ao uso indiscriminado destes em extensas áreas rurais,
passando a diminuir a degradação biológica dos mesmos.
Somada a tais condições, está a geração de grandes quantidades de outros
agentes poluentes em processos industriais, os quais, por vazamentos de seus
depósitos ou disposição inadequada dos resíduos, acabaram por agravar a situação
de contaminação e aumento significativo de passivos ambientais (MATHEUS, 1998).
Tendo em vista os grandes prejuízos à saúde de diversas populações registrados em diferentes localidades a nível mundial, a poluição ambiental passou a ser
um assunto de interesse público, devido ao grande risco à saúde e ao comprometimento às gerações futuras, gerados pelos agentes contaminantes inadequadamente dispostos nos solos ou em corpos d’água ou na atmosfera.
Um dos emblemáticos exemplos de contaminação está no relato do grande
acidente ocorrido na baia de Minamata/Japão no período de 1953 a 1960, que
ocasionou o envenenamento por mercúrio de milhares de pessoas e o surgimento
da chamada “doença de Minamata”, causada pelo consumo de peixes e frutos do
mar contaminados por metil-mercúrio oriundo de efluentes de uma indústria de PVC.
Com o agravamento deste quadro a partir da segunda metade do século 20, a
comunidade científica internacional passou a dar especial atenção à reparação de
danos ambientais, oferecendo ferramentas de medição mais precisas e identificando
suas incertezas (TORRES, 2003).
A contaminação dos solos causada por agentes poluidores industriais e
agrícolas provocou, por extensão, a poluição de corpos d’água subterrâneos, lagos e
rios, motivando a geração das primeiras regulamentações governamentais.
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Com este objetivo regulamentatório, conforme descrito pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (2004), além da preocupação com os solos, os
países industrializados, principalmente Estados Unidos, Europa e Japão, sobretudo
depois do acidente de Minamata, passaram a dar, nas últimas três décadas,
especial atenção à contaminação das águas.
Desta forma, sendo a água doce imprescindível à geração e manutenção de
todas as formas de vida, e correspondendo aproximadamente a 2,5% dos cerca de
1,3 bilhões de km3 de toda a água disponível no planeta, revela-se, ao contrário da
errônea ideia de inesgotabilidade até meados do século 20, recurso natural finito
cada vez menos disponível às crescentes necessidades humanas e, por este
motivo, tem sido objeto de maiores atenções e delimitações legislativas quanto à
presença e quantidade de contaminantes.
O Brasil dispõe de aproximadamente de 13% da água doce mundial, contudo,
tal disponibilidade vem se alterando rapidamente pelas atividades humanas, causando danos tanto às águas superficiais como subterrâneas (INSTITUTO BRASILEIRO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 2008)
Devido à contaminação do meio ambiente subterrâneo, projetos com novas
tecnologias têm sido desenvolvidos com a implementação de novos processos de
reabilitação de solos e corpos d’água, tendo como foco o constante aumento da
eficiência dos mesmos pela rápida descontaminação e pela diminuição dos custos
para alcançá-la.
Destacam-se os processos redutivos, por se basearem em tecnologia de
decomposição dos contaminantes por redução química ou bioquímica, gerando
substâncias de baixa toxicidade ao meio ambiente.
Estes processos, entre outros, fazem uso de metodologia de construção de
barreiras reativas com ferro granulado e, ultimamente, o micro particulado (micro
Zero Valent Iron – mZVI), valendo-se do grande potencial redutor do ferro de
valência zero (Zero Valent Iron- ZVI), da relativa baixa toxicidade e do baixo custo
em relação aos outros agentes reabilitadores.
Mais recentemente, novos conhecimentos vêm sendo adquiridos com a nanotecnologia, dado o seu potencial econômico em lançar novos produtos pela manipulação e ordenação de átomos ou conjuntos de estruturas moleculares, para criar
materiais com propriedades únicas e desenvolvendo novas formas de manufaturálos (ZHANG, 2005).
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Deste modo, ampliando a forte e bem conhecida ação redutora do ferro micro
particulado, tem-se a aplicação de tais conhecimentos na geração de ferro
nanoparticulado (nano Zero Valent Iron – nZVI), o qual, somente pela grande
redução de tamanho, tem sua superfície de contato fortemente aumentada, além de
contar com a alteração de algumas de suas propriedades físico-químicas.
Alternativamente, as nanopartículas de ferro podem ser estabilizadas pela
ancoragem em uma matriz sólida, como carvão ativado, zeolita, carboxi metil celulose, ou emulsionadas em óleos vegetais, ou encapsuladas em amido, açúcar,
proteínas vegetais e animais, ou dopadas com outros metais, ou aplicadas com
nutrientes para maior estímulo aos microrganismos, ou possivelmente ainda com
peróxido de hidrogênio, valendo-se de processo oxidativo a partir de reativos de
Fenton, com o intuito de melhorar a sua eficácia e eficiência na remediação de maior
número de diferentes contaminantes presentes no meio subterrâneo.
Tais condições possibilitam o uso das nanopartículas de ferro em um grande
número de aplicações de reabilitação, promovendo soluções relevantes na limpeza
de solos ou águas contaminadas por despejos de indústrias galvânicas, fertilizantes,
curtumes, mineração e outros passivos ambientais relacionados à poluição com
diferentes agentes contaminantes.
Por essa razão, grande número de centros de pesquisas tem empregado as
mais diversas e inovadoras técnicas e equipamentos modernos para preparação e
injeção de nanopartículas de ferro, como também a realização de estudos destas
numerosas formas de aplicação com ação em diferentes plumas de contaminantes,
e com a finalidade de se obter o maior número de áreas descontaminadas em
menores tempos e custos.
Os recentes resultados relatados em experimentos laboratoriais e aplicações
piloto de campo dão conta da ação eficaz e eficiente do uso de ferro de valência
zero micro e, principalmente, nanoparticulado, em diversas localidades do mundo na
reabilitação de áreas contendo DNAPLs (Dense Non Aqueous Phase Liquids) e
metais pesados.
Neste sentido, uma avaliação teórica comparativa destes resultados com
aqueles alcançados com diferentes técnicas de reabilitação dos mesmos contaminantes se faz necessária, analisando a capacidade compensatória do ferro de valência zero como agente remediador, além da possível viabilidade de seu uso na reabilitação em áreas já catalogadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
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2

OBJETIVO
Os objetivos se dividem em geral e específicos:

2.1 Geral
O objetivo geral deste trabalho é avaliar teoricamente as potencialidades de
uso do ferro de valência zero ZVI, como agente remediador de solos e águas
contaminados com metais pesados e DNAPLs, em suas formas:


micro particulada, historicamente já reconhecida e consagrada;



e principalmente, nanoparticulada, através da exploração dos novos conhecimentos em nanotecnologia.
Para tanto, traça uma comparação quanto à eficiência/eficácia das técnicas e

custo/benefício compensatório de sua aplicação, em relação à revisão bibliográfica e
ao estado da arte das técnicas de reabilitação de áreas contendo os mesmos
contaminantes, à luz da reflexão de levantamentos na literatura científica recente de
aplicações similares no exterior e no estado de São Paulo.
2.2 Específicos
Como objetivos específicos, metodologicamente procedendo como definido no
item a seguir, pretende-se:
a)

apresentar descrição:
 das principais características químicas e toxicológicas dos metais pesados e
DNAPLs que concentram maior atenção em ações de reabilitação no exterior e
no Estado de São Paulo
 das principais técnicas recomendadas na reabilitação de solos e águas
degradados com estes contaminantes;
 das características da nanotecnologia quanto à sua potencialidade, riscos,
ações e implicações de uso no meio ambiente;
 das características físico/químicas, reações, sínteses, toxicidade, custos e
aplicações do ferro micro e nanoparticulado como agente remediador destes
contaminantes;
 de estudos de caso de reabilitação de solos e águas destes contaminantes;


das áreas contaminadas com esses e outros agentes no Estado de São Paulo;

b)

simular o uso de nanopartículas de ferro;

c)

avaliar possíveis resultados a serem alcançados pela simulação;

d)

discutir as vantagens, desvantagens e as reais possibilidades do pleno
emprego do ferro de valência zero na reabilitação de áreas contaminadas;

e)

apresentar conclusão quanto aos estudos avaliativos realizados.
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste trabalho, em se tratando de uma investigação exploratória em um novo

ramo da ciência, o da nanociência e da nanotecnologia, e ainda envolvendo ciências
ambientais, tem a lógica por predominância, incorporada a um raciocínio derivativo
das observações de situações ilustrativas de estudos de caso, experimentais ou
pilotos, levando a uma discussão e conclusão dedutiva deste raciocínio.
Assim sendo, para a consecução do objetivo proposto, foram realizadas as
seguintes atividades:
a)

pesquisa bibliográfica - livros, sites especializados, periódicos, entre outros,
tendo como intento obter uma visão ampla das informações do estado da arte
quanto às características físico/químicas e toxicológicas dos metais pesados e
DNAPLs (agentes contaminantes) e às técnicas consagradas e com uso de
ferro zero valente ZVI micro e nanoparticulado (agente remediador) para
remediá-los, com seus respectivos resultados;

b)

sistematização das informações (técnicas utilizadas para ferro micro e nanoparticulado,
eficiência/eficácia, viabilidade econômica, testes laboratoriais e piloto, etc.)

- ordenação

lógica de todos os dados e informações coletados, avaliação e análise crítica
dos prós e contras do uso do ferro, principalmente em sua nova forma
nanoparticulada, como agente remediador, em comparação às tradicionais e
consagradas técnicas de reabilitação dos mesmos agentes contaminantes;
c)

montagem de simulação – avaliação de uma provável aplicação de nanopartículas de ferro em áreas contaminadas com os mesmos agentes, em
substituição às técnicas aplicadas pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo – (CETESB), discutindo a possibilidade de extensão de sua
aplicação a outros contaminantes iguais ou similares àqueles abordados neste
trabalho;

d)

elaboração e apresentação da dissertação - montagem e desenvolvimento do
texto, em uma sequência lógica, de modo a facilitar a tomada de conhecimento,
da compreensão das informações técnicas, da reflexão das discussões e das
propostas apresentadas.
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3.1 .Árvore de Decisões
Os procedimentos metodológicos seguem a lógica apresentada na Árvore de
Decisões da Figura 1, adotada para montagem e apresentação deste trabalho para
o alcance dos objetivos.

Figura 1 - Arvore de Decisões
Fonte: Elaborado pelo autor
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Considerando a relevância que este item representa ao conteúdo deste

trabalho e a diversidade de tópicos abordados em cada um de seus subitens, faz-se
necessário, preliminarmente, o esclarecimento de pontos com relação à forma de
apresentação e de conceituação adotadas.
Fundamentado em uma investigação literária recente, este item tem como
intuito a apresentação do estado-da-arte do conhecimento das técnicas de
reabilitações de solos e corpos d’água contaminados, limitadas àquelas com maior
aplicação a metais pesados e a DNAPLs, cujas eficiências/eficácias e custos/benefícios serão objeto de comparação com as que fazem uso de ferro micro e
nanoparticulado.
Tendo em vista a interdisciplinaridade que envolve os assuntos em tecnologia
ambiental em diferentes especialidades profissionais, este item está estruturado sob
a atenção para adequada compreensão a ser alcançada pelo leitor não
especializado, abordado em uma ordem lógica e sequencial de entendimento.
Os primeiros subitens (4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) são fundamentados em informações
de conhecimento geral, prévias e necessárias para o entendimento daquelas
abordadas nos subsequentes, não exigindo, portanto, a apresentação de referências
bibliográficas. Já nos subitens (4.5 e 4.6) se concentram a exploração bibliográfica
de maior relevância à tomada de conhecimento, tendo como foco as novas técnicas
de reabilitação de áreas contaminadas pela aplicação de ferro micro e, mormente,
nanoparticulado, objetivo central deste trabalho.
No que concerne à forma de apresentação das referências bibliográficas, de
uma forma geral para todo o trabalho, aquela referência citada no início de um parágrafo (referência direta) expressa, neste e em todos os parágrafos subsequentes, os
conhecimentos alcançados com a mesma, até que uma nova seja apresentada, também no início; ao contrário daquela citada no final de um parágrafo (referência indireta), no qual se encontram os conhecimentos alcançados relativos somente a esta.
Sob a mesma atenção de compreensão e tendo em vista a diversidade de
entendimentos conceituais à terminologia ambiental, principalmente quando da
tradução de artigos científicos para o português, torna-se necessária a apresentação
da conceituação adotada neste trabalho, alinhada ao que dispõe a COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO SÃO PAULO (2001).
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Assim, conceitualmente têm-se as seguintes definições:


Área Contaminada (sinônimos: sítio, terreno e/ou solo contaminado), é o local
ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação, causada pela
introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nele tenham sido
depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados.



Poluição: é a presença, lançamento ou liberação, nas águas, no ar ou no solo,
de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, quantidade,
concentração ou com características em desacordo com as que forem
estabelecidas em lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo
impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; inconvenientes ao bem-estar
público; danosos aos materiais, à fauna e à flora; prejudiciais à segurança, ao
uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.



Fontes de contaminação do solo e das águas subterrâneas: são os geradores
das áreas contaminadas, classificada em seis categorias (FETTER 1993 apud
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO SÃO PAULO, 2001):

1) constituídas por fontes projetadas para descarga de substâncias no subsolo,
incluindo tanques sépticos e fossas negras, poços de injeção de substâncias
perigosas, águas salgadas da exploração de petróleo, aplicação de efluentes
municipais ou industriais no solo, lodos de tratamento de água utilizados como
fertilizantes, resíduos oleosos de refinarias;
2) projetadas para armazenar, tratar ou dispor substâncias no solo, incluídas as
áreas de disposição de resíduos, lagoas de armazenamento e tratamento de
vários tipos de efluentes industriais; depósitos ou pilhas de resíduos de mineração; tanques de armazenamento de substâncias, aéreos ou subterrâneos;
3) projetadas para reter substâncias durante o seu transporte, como oleodutos,
tubulações para transporte de esgoto e efluentes industriais; transporte de
substâncias químicas, como combustíveis por meio de caminhões e trens;
4) descarga de substâncias como consequência de atividades planejadas, na qual
estão incluídas a irrigação ou fertirrigação de lavouras, aplicação de pesticidas e
fertilizantes na lavoura; percolação de poluentes atmosféricos;
5) constituídas por fontes que funcionam como caminho preferencial para que os
contaminantes entrem em um aquífero, como, por exemplo, poços de produção
de petróleo e poços de monitoramento com falhas de construção e projeto;
6) constituídas pelas fontes naturais ou fenômenos naturais associados às
atividades humanas, das quais se pode citar a interação entre águas
subterrâneas e superficiais contaminadas, a ocorrência natural de substâncias
inorgânicas nas águas subterrâneas e a intrusão salina.
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A Figura 2 ilustra as fontes e vias de contaminação de dois tipos de área
contaminada: área industrial abandonada e área de disposição de resíduos.

Figura 2- Fonte de contaminação do solo e águas – área industrial abandonada e antiga
área de disposição de resíduos.
Fonte: HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 1987, apud COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2001

Fontes de Perigo:

Cenários

1.- Vazamento de tanques enterrados e
sistema de tubulação.
2.- Valas com barris enferrujados com
resíduos tóxicos.
3.- Percolação no subsolo de antigos
vazamentos.
4.- Resíduos abandonados lançados sobre
solo.
5.- Resíduos domésticos;
6.- Resíduos sólidos industriais;
7.- Aterro com entulho, solo e escória.

5.- Poluição do solo.
6.- Poluição de água subterrânea.;
8.- Percolação de poluentes na água
subterrânea em direção ao rio;
9.- Fluxo superficial e subterrâneo de poluentes
em direção ao rio;
10.- Erosão de resíduos sólidos tóxicos em
direção ao rio;
11.- Deposição de metais pesados no fundo do
rio;
12 - Emissão de gases tóxicos.
13 - Efeitos na vegetação.
19 - Percolação de poluentes lixiviados para
água subterrânea;
20 - Poluição da água subterrânea pela
percolação de contaminantes;
21 - Bombeamento de águas contaminadas;
22- Irrigação com água subterrânea
contaminada

Medidas de Identificação
31 - Investigação Confirmatória
32 - Fechamento da estação de trata-mento
de água.



Investigação e avaliação de risco das áreas contaminadas – pela investigação
são levantados dados existentes sobre a geologia, pedologia, hidrogeologia e
outros, visando indicar as características do fluxo das águas nas zonas não
saturadas e saturadas na área a ser investigada, com o objetivo de definir os
meios pelos quais os prováveis contaminantes irão se propagar.



Recuperação significa readquirir uma condição, aplicando as medidas
corretivas necessárias para isolar, conter, minimizar ou eliminar a contaminação, compatibilizando a utilização atual ou futura dessa área, garantida à exigência de que não existirão vias de transporte de contaminantes ou receptores
expostos à contaminação.
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Ainda que o termo “restauração” seja também definido como procedimento de
devolver as condições originais de uso, tal condição é tecnicamente inaplicável
ao meio ambiente, fato ser entendimento comum atualmente que não existem
ações antropológicas que possam devolver as exatas condições originais
naturais de todo e qualquer meio.
O termo remediação significa dar remédio, sanear, tornar uma área saudável,
curar, cujas medidas podem ser de contenção ou isolamento da contaminação
e tratamento dos meios contaminados, visando à redução dos níveis de
contaminação a níveis aceitáveis ou previamente definidos.
O termo reabilitação refere-se ao local alterado e destinado a uma dada forma
de uso de solo, de acordo com projeto prévio e em condições compatíveis com
a ocupação circunvizinha, ou seja, trata-se de reaproveitar a área para outras
finalidades (BITAR, O.Y. & BRAGA, T.O, 1995; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 1989).
Por expressar conceituação mais aceita atualmente, este trabalho emprega o
termo reabilitação para ações destinadas ao meio ambiente local, e
remediação para aquelas dedicadas aos contaminantes, melhor designando,
assim, os reparos ambientais objetivados pelas técnicas apresentadas.
Finalizando, há os conceitos fundamentais a serem dirigidos em uma
avaliação de reabilitação: a eficácia, a eficiência e a análise de custo/benefício.


Eficácia: refere-se à capacidade do sistema de alcançar as metas ou objetivos
projetados, sendo que medir a eficácia pode ser uma empreitada difícil, fato não
haverem parâmetros mensuráveis ou métricos estabelecidos. De uma forma
geral, a eficácia de uma reabilitação pode ser definida como uma ação tipicamente da concentração, da mobilidade e/ou da toxicidade, seguido da implementação e da avaliação se os objetivos para o projeto foram alcançados.



Eficiência: refere-se à otimização de tempo, energia e custo em direção à realização da eficácia de reabilitação que usa uma tecnologia específica. A eficiência
é tipicamente avaliada pela comparação dos parâmetros de um sistema
operacional com as especificações projetadas.



Análise de custo/benefício ambiental: refere-se a uma análise, um juízo de valor
quantitativo desses dois parâmetros: custo e benefício, comparando-os de forma
criteriosa, sempre no sentido de minimização do primeiro e maximização do
outro, fato que em todo e qualquer projeto ambiental não existe benefício sem
custo, porém poderá haver custo sem benefício algum.
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4.1 Metais Pesados
Iniciando a ordem lógica de tomada de conhecimento e adequado entendimento dos tópicos básicos deste trabalho, neste item é apresentada uma descrição
resumida de tópicos relevantes às características gerais, físico/químicas, à
toxicidade humana e ambiental e à legislação ambiental para os metais pesados,
limitados ao mercúrio, chumbo, crômio e arsênio, que possuem maior número de
estudos ou processos, experimentais ou piloto, de reabilitação com uso de ferro
micro e nanoparticulado, seguindo o objetivo deste trabalho.
4.1.1 Aspectos Gerais
Dentre os compostos inorgânicos com atenção quanto ao potencial de contaminação de solos e águas estão aqueles que contêm metais pesados, principalmente
quando formados por sais, simples e compostos, solúveis em água.
A denominação de “metais pesados” é historicamente utilizada para identificar
aqueles metais que geram prejuízos à saúde e ao meio ambiente.
Quimicamente, os metais pesados são aqueles classificados como metais, não
metais e ametais, que possuem número atômico maior do que 20, destacando-se,
em termos de incidência de produção, de deposição e de contaminação ambiental,
dois grupos principais entre os metais classificados na tabela periódica, a saber:
1) Os de baixa toxicidade: o Ferro (Fe), o Zinco (Zn) e o Magnésio (Mg),
constituintes do metabolismo da maioria dos seres vivos, animal ou vegetal,
fazem parte da composição dos alimentos, rações, adubos e corretivos de solo
para agricultura;
2) Os de alta toxicidade: o Mercúrio (Hg), o Chumbo (Pb), o Crômo (Cr), o
Níquel (Ni), o Cádmio (Cd), o Arsênio (As), o Cobre (Cu) e o Manganês (Mn), que
não são constituíntes comuns do metabolismo, são causadores de diferentes
enfermidades

nos

seres

vivos,

mesmo

quando

dispostos

em

baixas

concentrações no solo e na água.
Ainda segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2001) os
metais pesados diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados nem
destruídos pelo homem, sendo a sua presença associada à localização geográfica,
seja na água ou no solo e pode ser controlada.
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4.1.2 Características Físico-Químicas e Toxicológicas
Sob o aspecto ambiental, somente para os metais de alta toxicidade se
concentram a maioria das atenções e somente com o bom conhecimento das
características fisico-químicas de cada um destes, juntamente com estudo geofísico
dos solos e corpos d’agua em que se encontram, é possível alcançar uma adequada
proposta de reabilitação.
Em termos toxicológicos, um dos principais problemas está associado à
existência de formas biodisponíveis desses elementos, com maior biodisponibilidade
para as solúveis e trocáveis, portanto, mais preocupantes.
Na forma solúvel, o metal está na forma iônica ou de complexos orgânicos e é
facilmente absorvido pelas plantas ou lixiviado, atingindo a água subterrânea. A lixiviação ocorre quando a carga crítica do solo é superada ou reduzida, devido às mudanças ambientais, passando, este, a atuar como um dreno e não mais como filtro.
Já na forma trocável, o metal ligado eletrostaticamente em sítios de adsorção
carregados negativamente na matéria orgânica ou em minerais, pode ser facilmente
trocado por íons presentes na solução do solo, sendo então biodisponibilizados.
As concentrações desses elementos como íons livres em solução, ou como
complexos de quelados metálicos solúveis, são influenciadas por aspectos ambientais, que podem afetar as características dos solos, como as condições de oxidação
e redução e a acidez.
Os metais pesados são elementos não biodegradáveis e apresentam,
geralmente, mais de um estado de oxidação, o qual determina sua mobilidade,
biodisponibilidade e toxicidade. Podem ainda ser bioacumulados, passando de uma
espécie a outra ao longo da cadeia alimentar, sendo que, de modo geral, em
condições oxidantes, quando o solo é bem drenado o ambiente é mais ácido,
favorecendo a existência de formas biodisponíveis dos metais.
Seguindo a abrangência objetivada neste trabalho, somente os metais
pesados: Mercúrio (Hg), Chumbo (Pb), Crômio (Cr) e Arsênio (As) são abordados,
por se concentrarem nestes os testes laboratoriais e aplicações piloto para reabilitação em solos e águas que fazem uso de ferro micro e nanoparticulado.
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a.

Mercúrio

O mercúrio, com número de registro CASRN (Chemical Abstract Service
Registry Number) 7439-97-6, possui baixa condutibilidade elétrica e alta densidade
(13,6 g/cm3 a 20oC), é líquido à temperatura ambiente, redox +1 e +2, volátil, embora
em pequena intensidade, mas seus vapores são extremamente tóxicos,
Um de seus compostos mais tóxicos é o metil-mercúrio (MeHg), (CASRN –
22967-92-6), cátion organometálico de fórmula [H3C-Hg]+, cancerígeno, causador da
doença de Minamata, provoca danos ao sistema nervoso central dependendo da
dosagem recebida, bioacumulado e biodisponibilizado pela cadeia alimentar.
b.

Chumbo

O chumbo com número de registro CASRN 7439-92-1 é um metal muito denso
(11,3 g/cm3) e funde-se a uma temperatura relativamente baixa para um metal
(327oC), redox +2 e +4, sendo mais encontrado na forma de sais diversos em
formações minerais como galena (PbS) e cerusita (PbCO3), das quais o metal é
extraído.
O chumbo está presente no ar, no tabaco, nas bebidas e nos alimentos, nestes últimos, naturalmente, por contaminação e na embalagem, e no solo e na água
devido principalmente à exploração mineral e às descargas de efluentes industriais.
c. Crômio
O crômio, com número de registro CASRN 7440-47-3, é relativamente raro na
crosta terrestre, aproximadamente de 0,03%, com redox +2, +3 e +6, e origina vários
sais inorgânicos, sendo aqueles a partir do íon crômico Cr3+ os de maior atenção em
termos ambientais, por formarem sais anfóteros solúveis em água; na valência +6,
mais tóxica, o crômio é encontrado sob as formas de cromatos e dicromatos.
O crômio não é encontrado no estado livre, metálico, ocorrendo em reservas
minerais associados ao ferro, a Cromita (FeO.Cr2O3), e ao chumbo, a Crocoíta
(PbCrO4).
d. Arsênio
Raramente encontrado na forma metálica, o arsênio, com número de registro
CASRN 7440-38, é encontrado em reservas minerais, como o realgar (sulfeto de
arsênio - AsS), arsenopirita (sulfeto de ferro e arsênio – FeAsS) e arsenolita (óxido
de arsênio – AsO). Entre os halogênios mais conhecidos está o tricloreto de
arsênio (AsCl3), um líquido oleoso e incolor, muito venenoso e instável na presença
do ar. Muitos compostos de arsênio são poderosos agentes venenosos,
decorrendo daí sua aplicação como inseticidas e raticidas.
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4.1.3 Legislação Ambiental
Limitando-se aos objetivos pretendidos neste trabalho, a nível nacional
destacam-se, dentre as disposições regulamentórias mais recentes, que estabelecem limites máximos e mínimos e padrões de excelência para metais pesados
presentes em solos e águas, as estabelecidas pela Resolução 357 de 17/03/05 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, (2005), que o estabelece classificação de
corpos d água, diretrizes ambientais para o enquadramento das mesmas, e as
condições e padrões de lançamento de efluentes, apresentando os valores máximos
para metais pesados, conforme na Tabela 1.
Tabela 1 – Valores Máximos para Água Doce de Classes I e III
Água Doce
Valores Máximos

Metais Pesados
Arsênio Total
Cádmio Total
Chumbo Total
Crômio Total
Mercúrio Total

Classe I

Classe III

0,01 mg/L ou 0,14 µg/L*
0,001 mg/L
0,01 mg/L
0,05 mg/L
0,0002 mg/L

0,033 mg/L
0,01 mg/L
0,033 mg/L
0,05 mg/L
0,002 mg/L

Nota: * Valor para corpos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para fins de consumo intensivo

Fonte: adaptado de CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2005

As extensas áreas utilizadas para agricultura, a exemplo do que já ocorre em
mutos países, levaram os orgãos ambientais a estabelecer limites máximos de
metais pesados tanto para os solos como para os adicionantes ao solo, uma vez que
estes contaminantes tendem a ser absorvidos e acumulados pelos vegetais,
principalmente quando se encontram como sais soluveis em água.
A Portaria no 422 de 13/05/2008 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em seu Quadro 3 do Anexo IV – Regulamentos Técnicos sobre
Sistemas Orgânicos de Produção Vegetal estabelece a concentração máxima de
metais pesados nos compostos orgânicos e no solo, conforme Tabela 2.
Tabela 2 - Concentração máxima de metais pesados em compostos orgânicos

Elemento
Cádmio
Chumbo
Mercúrio
Crômio (VI)
Crômio
(total)

Composto (mg/kg de matéria
seca)
0,7
45
0,40
zero

Solo(mg/kg de matéria
seca)
1,5
100
1,0
zero

7

100

Fonte: Adaptado de MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2008.
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Ainda a nível nacional, a Resolução 420 de 20/12/09, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (2009) estabeleceu diretrizes para o gerenciamento ambiental de
áreas contaminadas por substâncias químicas em decorrência de atividades
antrópicas, critérios e valores orientadores de qualidade de solo quanto à presença
dessas substâncias químicas, sendo, estes valores, extraídos da Decisão da
Diretoria nº 195 de 23/11/05 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(2005), conforme apresentado na Tabela 3:


Valor de Referência de Qualidade (VRQ): é a concentração de determinada
substância no solo ou na água subterrânea, que define um solo como limpo ou
a qualidade natural da água subterrânea.



Valor de Prevenção (VP): é a concentração de determinada substância, acima
da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e de águas.



Valor de Intervenção (VI): é a concentração de determinada substância no solo
ou na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou
indiretos à saúde humana, considerando um cenário de exposição genérico.

Tabela 3 – Valores orientadores para meio subterrâneo no estado de São Paulo
Água
Subterrânea
(µg.L-1)

Solo (mg/kg de peso seco)
Substância

Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cromo
Mercúrio

Referência Prevenção
Agrícola
de
Residencial
APMax
qualidade

3,5
<0,5
17
40
0,05

15
1,3
72
75
0,5

35
3
180
150
12

55
8
300
300
36

Industrial

Intervenção

150
20
900
400
70

10
5
10
50
1

Fonte: Adaptado da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2005.

Já a nível estadual, a lei 13.577 de 8/07/2009 do governo do Estado do São
Paulo estabeleceu diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo
e gerenciamento de áreas contaminadas no estado, criando o Fundo Estadual para
Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas – FEPRAC, regulamentado pelo
Decreto 54.544 de mesma data, com o qual atividades de exploração mineral
contendo metais pesados são consideradas potencialmente passíveis de gerar
áreas contaminadas e, portanto, obrigadas a recolher para tal fundo.
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4.2 DNAPLs
Neste subitem é apresentada uma breve descrição das características
físico/químicas, toxicidade humana e ambiental e legislação referentes aos DNAPLs,
limitados ao DCE (1,1-dicroteno), TCE (tricloroeteno), TCA (tricloroetano) TCM
(Triclorometano) e PCE (tetracloroeteno), que, da mesma forma, possuem maior
número de estudos ou processos, experimentais ou piloto, de reabilitação com uso
de ferro micro e nanoparticulado, seguindo o objetivo deste trabalho.
4.2.1 Aspectos Gerais
Segundo Bertolo (2009), dentre o extenso número de compostos orgânicos
que concentram maior preocupação em relação às questões ambientais estão aqueles internacionalmente conhecidos como NAPLs (Non Aqueaus Phase Liquids), definidos como líquidos não miscíveis em água, pelo fato de englobarem grande número
de compostos produzidos, estocados e transportados em elevadas quantidades e
volumes para usos generalizados na indústria e agricultura.
Este importante grupo de compostos se divide em dois outros: LNAPLs (Light
Non Aqueaus Phase Liquids) e DNAPLs (Dense Non Aqueaus Phase Liquids),
definidos como líquidos não miscíveis em água, respectivamente, menos e mais
densos que esta.
Os LNAPLs, por possuirem densidade menor e imiscibilidade na água, migram
para sua superficie, condição comum dos combustíveis fósseis e muitos de seus
derivados, destacando-se os hidrocarbonetos alifáticos: gasolina, querosene, diesel,
etileno, éter, e os mais de 2400 componentes já catalogados; os hidrocarbonetos
aromáticos, principalmente os conhecidos como BTX: Benzeno, Tolueno e Xileno,
conforme mostrado no modelo conceitual da Figura 3.
Já os DNAPLs, por possuirem densidade maior e imiscibilidade na água,
depositam em sua base, condição comum de vários solventes, óleos à base de
cresol, a maioria dos hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos halogenados, a
exemplo dos defensívos agricolas também conhecidos como organoclorados.
Este segundo grupo, os DNAPLs, genericamente são voláteis, tóxicos,
venenosos e quase todos hidrofóbicos, mas alguns são parcialmente solúveis ou
emulsionáveis em água, dependendo da cadeia de carbonos ou do tipo e número de
halogênios a estes ligados.
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Ar

Contaminante
sorvido

LNAPL

Figura 3 - Modelo Conceitual de derrame de LNAPL
Fonte: BERTOLO, 2009

O comportamento físico de deslocamento no solo e na água dos DNAPLs é
extremamente complexo, dependendo da fonte e da área de derrame, do tipo de
solos de superfície e subterrâneo, do fluxo, profundidade e da quantidade de
minerais naturalmente dissolvidos nas águas subterrâneas, condições estas que
influenciam diretamente na forma e tipo de contaminação de um mesmo contaminante e também, no tipo de tecnologia de reabilitação a ser empregada (THE
INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL, 2004).
Segundo Bertolo (2009), o DNAPL, na subsuperfície, pode se distribuir como
uma massa descontínua, tratado como “DNAPL – Fase Residual”, distinguido do
“DNAPL – Fase Livre” por sua natureza descontínua e imóvel, por sua quantidade
relativamente pequena e sua predominância capilar, maior que a hidrostática, a qual
determina a forma e a posição da sua superfície livre.
Na zona vadosa, o DNAPL é o fluido que se adere perfeitamente aos pequenos
espaços dos poros dos grãos do solo, formando uma massa contínua conhecida
como “DNAPL – Fase Livre” cuja espessura é da ordem de centímetros e ocupa
todos os poros.
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Desta zona, o DNAPL pode ser arrastado pela água à zona saturada, onde a
água é a fase líquida predominante que preenche os poros dos grãos, mantendo o
DNAPL, mais denso, em sua base.
Embora o DNAPL residual seja imóvel, em condições normais de superficie,
pode atuar como uma fonte contínua em longo prazo de contaminante na água ou
solo, fluindo, respectivamente, pelas zonas saturada e vadosa, conforme Figura 4.

Sólido

Água

Ar

Contaminante
sorvido

DNAPL

Figura 4 - Modelo conceitual de derrame de DNAPL
Fonte: BERTOLO, 2009

Assim, segundo Bertolo (2009), dentro desta linha de DNAPLs encontram-se
os solventes clorados, que são solventes orgânicos com cloro em suas moleculas e
são produzidos pela indústria química fina, destinados para produção de solventes,
resinas e defensivos agrícolas.
O presente trabalho foca nos hidrocarbonetos clorados na forma de solventes
orgânicos clorados voláteis, por se concentrarem nestes os testes laboratoriais e
aplicações piloto de reabilitação de solos e águas fazendo uso de ferro,
principalmente nanoparticulado.
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4.2.2 Características Físico-Químicas e Toxicológicas
De uma forma geral, os solventes clorados são líquidos incolores, mais
pesados e pouco miscíveis com a água, formando misturas azeotrópicas com um
ponto de ebulição muito baixo e odor característico levemente adocicado, voláteis,
baixo ponto de fulgor, solventes de resinas, borracha, esmalte, óleos, betume,
alcatrão, além de grande número de substâncias sintéticas.
Quimicamente instáveis, a decomposição de grande número de exemplares
deste grupo se dá à temperatura ambiente e, muitas vezes, é acelerada sob a
influência de contato com metais puros, ligas metálicas e sais metálicos, liberando
principalmente cloreto de hidrogênio, ou hidrogênio, ou cloro ou outros hidrocarbonetos de peso molecular baixo, condição esta de contato que aumenta, em
muito, o risco de inflamabilidade e explosão destes solventes.
Por outro lado, tal facilidade de decomposição em contato com metais tem sido
especialmente explorada em processos de reabilitação de solos e corpos d’agua, a
exemplo daqueles que fazem uso de ferro micro e nanoparticulado.
A grande volatibilidade de muitos representantes deste grupo de solventes os
classificam em um subgrupo dos hidrocarbonetos clorados voláteis (HCCV), muitas
vezes citados na literatura como somente hidrocarbonetos clorados (HCC).
Devido à quantidade e diversidade de usos de muitos representantes deste
grupo e, ainda, a dificuldade trazida pela denominação química oficial dada pela
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), são encontradas na
literatura denominações diversas para uma mesma substância. As principais
denominações se encontram declinadas no Quadro 2, juntamente com suas
abreviações e fórmulas expressas, facilitando sua identificação.
A definição e descrição das característcas físico-químicas gerais dos solventes
clorados como representantes principais de uma divisão dos DNAPLs dá uma
compreensão mínima adequada para o entendimento dos assuntos abordados neste
trabalho, sendo limitado, contudo, a alguns solventes clorados que têm sido objeto
de testes e aplicações piloto de processos de reabilitação de solo e água.
Assim, tendo em vista o ainda grande número de exemplares encontrados
nesta divisão, porém guardando as mesmas características, o Quadro 3 apresenta
os DNAPLs referendados neste trabalho.
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Substância e Sinônimos

Abreviação

Fórmula

Nº CAS

TCA

CH3CCl3

79-01-6

1,1 -DCA
1,2-DCA

C2H4Cl2
C2H4Cl2

75-34-3
107-06-2

1,1-DCE

C2H3Cl

35-475-

cis-DCE

C2H3Cl

156-59-2

trans-DCE
DCM
PCM

C2H3Cl
CH2Cl2
CCl4

156-60-5
75-09-2
56-23-5

PCE

C2Cl4

127-18-4

TCE
TCM

C2HCl3
CHCl3

79-01-6
67-66-3

VC

C2H3Cl

75-01-4

1,1,1-tricloroetano, cloroeteno,
metil clorofórmio
1,1-dicloroetano
1,2-dicloroetano
1,1-dicloroetileno, cloreto de vinilideno,
VDC, dicloroetileno assimétrico
cis-1,2-dicloroetileno,
1,2-dicloreto acetileno,
trans-1,2-dicloroetileno
diclorometano, cloreto de metileno
tetraclorometano,tetracloreto de carbono
tetracloroetileno, tetracloroeteno,
percloroetileno, PERK
Tricloroetileno, tricloroeteno, Triclene MR
Triclorometano, clorofórmio
cloreto de vinila, cloroeteno,
cloroetileno monômero vinil

Quadro 1 – Principais solventes clorados com seus sinônimos, abreviações e fórmulas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em RIHA, 2000; THE INSTITUTE TECHNOLOGY &
REGULATORY CONCIL, 2004; WADLEY & GILLHAM, 2005 e BERTOLO, 2009.

Solventes Clorados

Fórmula

1,1-dicloroetileno, cloreto de vinilideno, DCE

Tricloroetileno tricloroeteno TCE

1,1,1-tricloroetano, cloroeteno - TCA

Triclorometano clorofórmio TCM

Tetracloroetileno, tetracloroeteno, PCE
Quadro 2 – Solventes clorados (DNAPLs) e fórmulas estruturais enfocadas neste trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em RIHA, 2000; THE INSTITUTE TECHNOLOGY &
REGULATORY CONCIL, 2004; WADLEY & GILLHAM, 2005 e BERTOLO, 2009.
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4.2.3 Legislação Ambiental
A legislação para contaminação de solo e água com DNAPLs encontra, ao
contrário dos metais pesados, menor dificuldade para o seu estabelecimento, devido
serem de origem, quase que exclusivamente, antrópica e, ainda que seja
regularmente atualizada, tem seus limites máximos de concentração normalmente
padronizados respectivamente para solos, águas e ar.
Especificamente para DNAPLs ainda não há, no Brasil, uma legislação
estabelecida, sendo genericamente adotado o valor “zero” de contaminação para
todos os contaminantes, excetuando-se os valores máximos estabelecidos para
alguns solventes clorados pela Resolução Nº 357/05 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente, conforme apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 – Limites para solventes clorados

Solventes Clorados
1,2 - Dicloroetano
1,1 Dicloroeteno
Tetra cloreto de carbono
Tetracloroeteno
tricloroeteno

Agua Doce Valores Máximos
Classe I
Classe III
0,01 mg/L
0,003 mg/L
0,002 mg/L ou 1,6 µg/L*
0,01 mg/L ou 3,3 µg/L*
0,03 mg/L

0,01 mg/L
30 µg/L
0,003 mg/L
0,01 mg/L
0,03 mg/L

Nota: * Valor para corpos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para fins de consumo intensivo

Fonte: adaptado de CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2005.

Como para os metais pesados, a Resolução 420/09 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente, (2009), estabeleceu também valores orientadores extraídos da
Decisão da Diretoria nº 195 de 23/11/05 da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (2005), conforme apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 – Valores orientadores para águas subterrâneas

VALORES ORIENTADORES
Solventes Clorados
Limites de Intervenção µg/L
Etanos
Clorados
Etenos
Clorados

Metanos
Clorados

1.1Dicloroetano
1,2 Dicloroetano
1,1,1 Tricloroetano
Cloreto de Vinila
1,1 Dicloroeteno
1,2 Dicloroeteno - cis
1,2 Dicloroeteno -trans
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Cloreto de Metila
Clorofórmio
Tetracloreto de carbono

280
10
280
5
30
somatória para
1,2 dicloroetenos = 50 µg/L
70
40
20
200
2

Fonte: Adaptado da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2005.
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4.3 Processos consagrados de reabilitação ambiental
Neste subitem é apresentada uma descrição resumida quantos às principais
técnicas de reabilitação para solos e águas contaminados com metais pesados e
DNAPLs e, em especial, aquelas que poderão ser objeto de comparação ou serem
aplicadas, direta ou consorciadamente, com ferro micro e nanoparticulado.
As informações simplesmente descritivas apresentadas neste são, como nos
subitens anteriores, de conhecimento geral e como tais, iguais ou semelhantes
àquelas aqui fundamentadas na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(2007) e em Maximiano et al. (2007). Nestas duas referências se encontram
descrições mais recentes, similares e bem detalhadas de técnicas de reabilitação
alinhadas às normas técnicas e à legislação ambiental nacional. Outras referências,
além destas, são citadas no final dos respectivos parágrafos que trazem outras
relevantes informações não exploradas pelas primeiras.
4.3.1 Aspectos Gerais
A contaminação de solo e águas é um problema contínuo, especialmente em
áreas de mananciais para abastecimento doméstico de água potável, e a
constatação, pelo órgão ambiental competente, de que uma determinada área
contaminada representa risco à saúde humana e segurança pública, constitui o
ponto de partida para a concepção da reabilitação, com vistas ao uso pretendido
para a área.
Constatada a contaminação de uma área, a partir dos resultados de um estudo
de investigação detalhada e avaliação de risco, torna-se necessário estabelecer uma
solução, definindo um projeto de reabilitação que tenha como objetivo principal a
proteção da saúde, uso previsto pela lei, da condição ambiental local, além dos
demais condicionantes que também se imponham à implantação de tal plano
(WATTS, 2006).
Uma investigação minuciosa por todos os itens para caracterização geofísica e
química da área contaminada, bem como a detalhada qualificação e quantificação
dos contaminantes e suas interações com o meio, oferece subsídios para a
concepção pelo responsável de um projeto, considerando, dentre as possíveis
tecnologias de reabilitação, quais serão tecnicamente adequadas, legalmente
cabíveis, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. (ENERGY,
MANAGEMENT AND TECNOLOGY, 2000).
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De uma forma geral, os procedimentos para reabilitação de áreas contaminadas, independentemente das técnicas, são classificados:


in situ: quando a operação de reabilitação é realizada no local contaminado, sem
a remoção de solo ou água;



on site: quando a operação de reabilitação é realizada no local, com remoção do
solo e água contaminados para tratamento;



ex situ: quando há a remoção do solo e da água contaminados e o transporte
desses materiais para outro local antes da aplicação da técnica de reabilitação.
Segundo a Environmental Protection Agency - EPA (2001) as técnicas de

reabilitação podem ser classificadas em duas categorias, conforme a aplicação:


tecnologias consagradas: são aquelas sobre as quais já se possui uma grande
quantidade de dados práticos, os quais permitem delinear o comportamento de
determinados contaminantes frente ao processo a ser empregado, a exemplo
da remoção de solos e tratamento térmico, e a remoção de solos e confinamento em aterros ou células de segurança;



tecnologias inovadoras ou emergentes: são as técnicas em desenvolvimento,
que se apresentam como "alternativas" de tratamento às opções tradicionais, e
são utilizadas em associação a outras técnicas já consagradas, tendo como
exemplo a bioremediação, e tratamentos químicos como a extração por
solventes e a oxidação ou redução química (HULING E PIVETZ, 2006;
MAXIMIANO et al., 2007).

4.3.2 Técnicas de remediação para metais pesados e DNAPLs
Para metais pesados, a definição de escolha das técnicas de reabilitação
depende das características do local, da concentração, da forma de como se
encontram, do uso final e o meio contaminado, tendo como objetivos principais a
imobilização ou a remoção do metal, valendo-se, assim, das seguintes técnicas:


fitoremediação: procedimento in situ, emprega plantas com o objetivo de
remover, transferir e estabilizar os metais pesados, sendo aplicável a solos e
águas com baixas concentrações de metais;



bioremediação: procedimento in situ, on site ou ex situ, emprega a ação de microrganismos naturais ou introduzidos no local contaminado, os quais, por reações bioquímicas metabólicas, irão imobilizar os metais pesados, através da
transformação de formas salinas solúveis para insolúveis em água.
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separação eletrocinética: procedimento in situ, on site ou ex situ, emprega a
passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade entre os eletrodos
envolvidos pelos contaminantes dos solos e águas, transformando as formas
salinas solúveis para formas metálicas insolúveis em água.



tratamento químico: procedimento in situ, on site ou ex situ emprega substâncias químicas oxidantes ou redutoras em solos ou águas, de modo a promover
reações químicas de transformação dos metais de suas formas salinas solúveis
às salinas ou metálicas insolúveis em água;



tratamento térmico ou pirometalúrgica: procedimento on site ou ex situ,
emprega a remoção do solo que é aquecido em fornalhas de altas
temperaturas para volatilização dos metais contaminantes;



tratamento por barreiras reativas permeáveis: procedimento in situ, emprega a
construção de barreiras reativas permeáveis em solos saturados e águas
contendo agentes remediadores que proverão a transformação química dos
metais pesados contaminantes de sais solúveis em água para sais ou metais
insolúveis em água, quando conduzidos a passar por estas paredes.
O grande número de compostos orgânicos pertencentes ao grupo dos

DNAPLs, cada um com propriedades físicas e químicas próprias e por vezes muito
dos quais presentes em uma mesma área contaminada, torna a definição de escolha
das técnicas de reabilitação um trabalho bastante complexo e absolutamente
dependem de bons trabalhos de investigação. Além das técnicas próprias para
metais pesados, somam-se ainda as seguintes técnicas para DNAPLs (THE
INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL, 2004):


remoção de solos: procedimento ex situ, realiza a retirada do solo contaminado
do local e o destina à incineração, ao confinamento em aterros ou às células de
segurança;



bombeamento e tratamento: procedimento ex situ, realiza a retirada das águas
contaminadas subterrâneas e superficiais e a destina a tratamento em locais
adequados.
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4.3.3 Principais técnicas de reabilitação
Sob o foco de comparação, e continuando os mesmos critérios e
conceituações este subitem se restringe à descrição resumida das técnicas mais
comumente usadas na reabilitação, in situ, de áreas contaminadas com metais
pesados e DNAPLs, e àquelas que poderão ser objeto de comparação com as que
fazem uso de ferro micro e nanoparticulado.
A.

Bioremediação
Dentre as técnicas mais empregadas nos últimos anos destaca-se a bioreme-

diação por estimular processos naturais e seguros de reabilitação, valendo-se da
ação de microrganismos de ocorrência natural no solo, tais como bactérias, fungos e
protozoários, os quais são capazes de biodegradar poluentes tóxicos, para obtenção
de energia (alimento), em substâncias como dióxido de carbono (CO2), água, sais
minerais e gases (metano e sulfeto).
A técnica de bioremediação vem sendo utilizada na biodegradação de
hidrocarbonetos derivados do petróleo, de solventes halogenados, de pesticidas e é
empregada por processos aeróbios, mais comuns e anaeróbios, os quais, em
aplicações mais recentes, tem demonstrado que bactérias anaeróbias podem agir
como catalisadoras de muitas reações, além de terem a capacidade de decompor
compostos resistentes aos microrganismos aeróbios.
Para a técnica de bioremediação, dois métodos básicos se fazem necessários
na obtenção de microrganismos para iniciar o processo de degradação:


bioestimulação é aplicada quando o crescimento dos microrganismos naturais,
autóctones ou indígenos da comunidade do local contaminado é estimulado
pela injeção de substâncias para correção do pH do meio, e receptores de
elétrons específicos para a degradação da contaminação, e de nutrientes
necessários

para

estimular

o

crescimento

dos

microrganismos

para

degradação dos compostos. A bioventilação emprega o princípio da
bioestimulação, na qual a degradação dos contaminantes orgânicos adsorvidos
no solo se dá pela ação de microrganismos indígenos, cujo crescimento é
estimulado pela introdução de um fluxo ar (oxigênio) na zona não saturada,
usando poços de injeção ou extração e, caso necessário, adicionando
macronutrientes ao meio;
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bioaumentação,

que

é

aplicada

quando

a

contagem

das

bactérias

heterotróficas totais e fungos, ou seja, dos microrganismos indígenos (ou
autóctones) é insuficiente para a biodegradação do contaminante em questão,
mesmo após a tentativa de bioestimulação, sendo assim necessária a
aplicação de microrganismos não indígenos (alóctones) para acelerar a
completa biodegradação do contaminante.
Esta técnica de biotecnologia vem sendo desenvolvida com vistas aos
contaminantes recalcitrantes e complexos, como organoclorados e pesticidas, a
exemplo dos DNAPLs, e alguns metais pesados em processos consorciados com a
bioremediação. Contudo, deverá ter seus componentes devidamente identificados,
caracterizados e testados em sua toxicidade, ecotoxicidade, eficiência/eficácia para
atingir os objetivos pretendidos e inocuidade ao ambiente e, assim, liberados pelo
órgão ambiental competente.
O fator crítico para definir se a bioremediação é a tecnologia mais apropriada
para o local contaminado é a biodegradabilidade do contaminante. O Quadro 3
mostra um resumo dos principais contaminantes e respectiva susceptibilidade para

METAIS
PESADOS

DNAPLs

bioremediação.
CLASSE DOS
CONTAMINANTES

FREQÜÊNCIA DE
OCORRÊNCIA

EVIDÊNCIA DE SUCESSO

LIMITAÇÕES

Altamente
clorados (PCE,
TCE)

Muito
frequente

Co-metabolizado em condições
anaeróbias e aeróbias em casos
específicos

Forma Fase Livre
Densa (DNAPL)

Fracamente
clorados
(Cloreto de
Vinila – VC)

Muito
frequente

Bioremediação aeróbia em
condições específicas e cometabolizado em condições
anaeróbias

Forma Fase Livre
Densa (DNAPL)

Cr, Cu, Ni, Pb,
Hg, Cd, Zn,
entre outros

Comum

Disponibilidade altamente
variável, controlada pelas
condições químicas

Processos
microbianos afetam
sua solubilidade e
reatividade

Quadro 3 – Resumo dos principais contaminantes e as respectivas suscetibilidades para
bioremediação.
Fonte: Adaptado de COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (2007).

Os elementos primários de custo para bioremediação incluem os custos dos
produtos de aumento microbiológico, de perfuração, de pessoal, de equipamento, e
monitoração, atingindo os valores máximos de US$ 250.00 por ponto de injeção
(DUKESet al., 2005).
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B.

Tratamento Químico
No tratamento químico se concentram a maioria das atenções de pesquisas e

aplicação dos processos mais inovadores de reabilitação de áreas contaminadas,
fundamentado em reações dos contaminantes com reagentes remediadores específicos de forma que os produtos resultantes tenham menor toxicidade ou apresentem
menor mobilidade ou persistência no meio ambiente.
Um grande número de reações químicas é possível, dentre elas, a oxidação, a
redução e a polimerização, contudo as reações mais amplamente empregadas são a
oxidação e redução, respectivamente por Processos Oxidativos Avançados e
Processos de Desalogenação Redutiva.
a) Processo Oxidativo Avançado (POA)
A oxidação química, que pode ocorrer naturalmente no solo, pode, por
processos oxidativos avançados, também ser acelerada pela introdução de agente
oxidante, causando a perda de elétrons nos átomos dos contaminantes, ou seja, no
aumento do número de oxidação do contaminante e redução do agente oxidante.
O princípio da técnica consiste em adicionar um ou mais compostos fortemente
oxidantes, tais como peróxido de hidrogênio, oxigênio gasoso, ozônio, reativos de
Fenton, ou sais de metais, aplicados geralmente in situ para solos e águas subterrâneas contaminados, sobretudo para a remediação de substâncias orgânicas altamente recalcitrantes ou muito tóxicas aos microrganismos do solo, impossibilitando
ou dificultando a bioremediação (MILLER et al., 1996 apud WATTS et al., 1990).
Os Processos Oxidativos Avançados envolvem agentes com reação oxidativa
forte pela composição de peróxidos com outros compostos, orgânicos ou
inorgânicos, em condições controladas, dentre outras, concentração, pH e
temperatura, principalmente (LEGRINI, OLIVEROS E BRAUN, 1993).
Segundo Nogueira (1996) os POA são divididos em dois sistemas distintos: os
que envolvem reações em fase homogênea ou heterogênea, respectivamente pela
geração de radicais hidroxilas sem ou com irradiação.
Os primeiros envolvem essencialmente aplicação de peróxidos, tais como:
permanganato de potássio (K2MnO4), peróxido de hidrogênio (H2O2), ozônio (O3),
Reativos de Fenton (H2O2/Fe), dentre outros.
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Já as heterogêneas envolvem essencialmente aplicação de irradiação, normalmente, ultravioleta (UV), tais como utilização de semicondutores como fotocatalizadores, a exemplo do óxido de titânio (UVTiO2), de ferro nos reativos de Fenton estimulados por UV (UV/H2O2/Fe – fotoFenton) e também, segundo Sato (2001), raios
gama, nos processos de radiólise e ainda ultrassom, nos processos de sonólise.
Os POAs vêm atraindo grande interesse por serem mais sustentáveis em longo
prazo, em especial com reativos de Fenton, devido à alta geração e reatividade dos
radicais-hidroxila, reagindo com uma grande variedade de classes de contaminantes
promovendo sua total decomposição a compostos inócuos como CO2 e água.
As reações de oxidação que fazem uso de peróxido de hidrogênio (água
oxigenada), catalisadas por sais de ferro, são chamadas de processos de Fenton,
que geram radicais hidroxila, altamente reativos, tendo o ferro como agente
catalisador do processo, o qual pode estar naturalmente no solo ou adicionado.
A reação de oxidação é fortemente exotérmica e por este motivo, o calor da
reação pode causar problemas durante a reabilitação, principalmente, quando do
uso de soluções de peróxido de hidrogênio em altas concentrações, podendo gerar
considerável calor e danificar equipamentos, sendo imperativo o uso de inox, além
de poder criar condições explosivas se usado na presença de compostos inflamáveis ou combustíveis.
Tal condição de segurança, como registrado no incidente na Carolina do
Norte/USA, fez com a Environmental Protection Agency (EPA) emitisse comunicado
de atenção de uso dos reativos de Fenton com contaminantes inflamáveis e
combustíveis (DUKESet al., 2005).
Para assegurar a eficiência da aplicação do tratamento, o reagente oxidante
deve ser aplicado ao material contaminado em concentrações pré-determinadas em
testes de laboratório, seguidos por testes piloto, em parcelas selecionadas dentro da
área contaminada. O monitoramento das taxas de aplicação, frequência e difusão
das misturas de reagentes garantem a eficácia do tratamento, sendo que os
procedimentos de segurança devem acompanhar as temperaturas das reações.
As vantagens dos processos de oxidação são:


tratamento in situ requer poucas instalações;



os agentes oxidantes podem ter efeitos positivos nos processos microbianos de
degradação pela adição de oxigênio molecular nos substratos inferiores.
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o nível de tratamento que pode ser alcançado é potencialmente alto para as
substâncias susceptíveis de oxidação, tais como orgânicos halogenados (com
menos de 3 átomos de halogênio), hidrocarbonetos derivados do petróleo,
mesmo os de cadeia carboxílica longa, que dificilmente são reabilitados por
outras técnicas in situ.

As desvantagens são de grande número, tais como:


elevado teor de matéria orgânica no solo diminui o rendimento das reações
químicas, necessitando a adição de quantidades muito maiores de reagentes;
requer pH do solo acima de 8 unidades de medida;



não recomendado para uso em solos de países tropicais, devido ao alto teor de
matéria orgânica encontrado nestes solos;



elevados teores de dureza ou carbonatos nas águas subterrâneas trazem
prejuízos à técnica;
b) Redução química
Outra técnica classificada como inovadora e emergente, consiste em adicionar

in situ um ou mais compostos fortemente redutores, tais como borohidreto de sódio
e zinco/ácido acético, ferro metálico micro e nanoparticulado, entre outros, a uma
área contaminada com a intenção de alterar as características físico/químicas dos
compostos por meio de processos de redução.
Para os metais pesados a redução química tem como ação principal a sua
imobilização no solo, pela transformação de seus sais solúveis em insolúveis ou em
formas metálicas de valência zero, impossibilitando o alcance e dissolução em
corpos d’água ou absorção por vegetais, notadamente os de exploração agrícola
para consumo.
Já para os DNAPLs a redução química tem como ação principal a
desalogenação total ou parcial das ligações com os átomos de carbono de suas
moléculas, reduzindo-os a compostos não tóxicos, inócuos ao meio ambiente, ou a
compostos mais simples que poderão ser reabilitados por técnicas consorciadas,
caso seja impossível somente com a redução química.
Especificamente para o TCE, PCE, TCA, TCM ou DCE, a redução química atua
na retirada dos átomos de cloro ligados aos átomos de carbono, transformando-os
em hidrocarbonetos voláteis e de mais fácil reabilitação.
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Ainda que diferentes agentes redutores tenham sido relatados na literatura no
passado, atualmente observa-se com maior ênfase a aplicação de ferro metálico ou
de valência zero (Fe0 ou ZVI), em diferentes tamanhos de partículas: granulado
(gZVI), micro particulado (mZVI) e nanoparticulado (nZVI), os quais, em reação com
a água, se oxidam a íon ferroso (Fe2+) ou a íon férrico (Fe3+), gerando o radical
hidroxila (OH*) e o gás hidrogênio (H2) (DUKESet al., 2005).
As Barreiras Reativas Permeáveis (PRBs) tem sido uma técnica de reabilitação
bastante utilizada nos últimos quinze anos, e mais recentemente fazendo uso de
ferro, o qual constitui uma zona pela qual a água contaminada deve passar e os
contaminantes sofrem reação química de redução gerada pelo ferro.
Ainda que melhor detalhado no subitem 4.5.8., a Figura 5 apresenta,
preliminarmente, uma ilustração genérica da construção de PBRs:

Figura 5 – Construção genérica de uma PBR
Fonte: GEO-SOLUTIONS, 2008.

As vantagens dos tratamentos de redução química consistem em poder atingir
um alto grau de tratamento para contaminantes susceptíveis à redução, e algumas
técnicas de redução foram empregadas com sucesso para o tratamento de áreas
contaminadas com PCB, clorobenzeno, hexaclorociclopentadieno, entre outros.
As desvantagens incluem os custos elevados dos reagentes, a efetividade da
redução química no solo ainda não foi plenamente demonstrada, e se o solo possui
uma grande quantidade de constituintes susceptíveis de redução, a aplicação terá
de ser repetida.
Os custos variam grandemente em função da área e dos reagentes utilizados,
estimados na faixa de US$ 20.00 à US$ 5.000.00/t (DUKES et al., 2005).
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4.4 Nanotecnologia na reabilitação ambiental
Neste subitem são abordados os fundamentos da nanotecnologia quanto à
definição e implicações de uso em reabilitações ambientais, potencialidades e riscos
ao ambiente e a saúde humana, com base no relato da literatura científica recente.
4.4.1 Aspectos Gerais
Segundo Luther et al. (2004) e Li et al. (2006), o termo nanotecnologia é
referendado como sendo a fabricação, a análise e uso de estruturas, como
partículas, camadas ou tubos com menos de 100 nanômetros (nm) em pelo menos
uma das dimensões. Em função de seu amplo potencial de aplicação, vem sendo
considerada como uma das tecnologias-chave do futuro, associada às altas
expectativas por parte da política, da ciência e da economia.
Klame et al., (2008) consideram que ainda não há uma definição geral para
nanotecnologia, acordada no meio industrial e comércio internacional até o
momento. Contudo, a British Standards Institution, a The American Society for
Testing Materials e a The Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified
Health Risk definem nanomaterial como todo material com dimensões menores que
100 nm, onde se enquadram as nanopartículas que, segundo a International
Organization

for

Standardization

(ISO/TS

27687/2008)

são

partículas

que

apresentam uma das três dimensões entre 1 e 100 nm.
As Figuras 6 e 7 apresentam ilustrações que fornecem uma boa relação de
comparação entre as dimensões e escalas de tamanho de micro e nanoestruturas.

Figura 6 – Relação de tamanho entre micro e nanoestruturas
Fonte: Adaptado de LI et al., 2006.
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Figura 7 - Microfotografia de uma volta de nano fio contra um fio de cabelo.
Fonte: KEANE, 2009.

A pesquisa recente tem mostrado que muitas das propriedades dos materiais
dependem do tamanho da partícula, principalmente em escala nano, a qual
apresenta novas e significantes propriedades físicas e químicas; por exemplo, a
força coerciva em materiais magnéticos pode ser modificada, a reatividade superficial e capacidade catalítica podem ser realçadas, e as forças mecânicas podem ser
aumentadas por cinco ou mais.
Como ressaltado por Luther et al. (2004), os efeitos superficiais das nanopartículas são extremamente importantes, principalmente pela grande variedade de
cristais e enorme superfície específica em nanoescala, na qual reações químicas
únicas podem ser observadas diferentemente das partículas em micro escala.
Conforme Li et al. (2006), a grande superfície específica das nanopartículas
pode ser considerada como geradora de superfície em macroescala, afetando assim
as suas propriedades de volume, a exemplo de nanopartículas de forma esférica de
3 nm, que possuem aproximadamente 50% dos átomos ou íons na superfície.
Com a nanotecnologia, melhoras consideráveis são esperadas quanto à proteção ao meio ambiente e à saúde humana, contudo, apesar do grande desenvolvimento nos últimos anos, o conhecimento sobre a exposição a seres humanos e ao
ambiente às partículas nano é, por enquanto, muito escasso e, por esses motivos,
avaliações dos riscos correspondentes são necessárias para identificar e evitar
potenciais danos causados por esta nova tecnologia (LUTHER et al. 2004).
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4.4.2 Potenciais Benefícios para o Meio Ambiente
Segundo a Environmental Protection Agency (2006), com a ajuda de
nanotecnologia e de produtos em nanoescala é possível aumentar a eficiência do
uso de matérias-primas e de energia, além do ciclo de vida de um produto, e assim
reduzir o consumo de energia bem como a emissão de poluentes.
Alguns potenciais benefícios já são possíveis de serem esperados:


Uso econômico de matérias-primas por meio da miniaturização:
- devido a seu baixo peso, sensores baseados em nanotecnologia são
energeticamente mais eficientes, como os desenvolvidos predominantemente para fins biomédicos e militares, e sendo assim, também são esperados nas aplicações ambientais, como a detecção otimizada e específica de
contaminantes biológicos e químicos.



Economia de energia devido à redução de peso ou otimização de função:
- a nanotecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade da água, através de
aplicações que incluem a dessalinização da água do mar por meio do fluxo
através de capacitores baseados em nanotecnologia;
- a eficiência de energia para iluminação através do uso de diodos de emissão
de luz baseados em nanotecnologia (nLEDs) é três à cinco vezes mais alto
do que aquela de uma lâmpada convencional de economia de energia.



A melhora da eficiência de tratamento de sistemas de filtragem:
- a chamada inversão da nanotecnologia desempenhará um papel importante
no tratamento de detritos, onde os agentes causadores de doenças como
vírus podem ser retirados com membranas de nanoporos;
- as membranas de nanoporos e os filtros são também convenientes para
retirar contaminantes e separar subprodutos de meios gasosos e líquidos.



Proteção de saúde e aplicações terapêuticas:
- no campo dos cuidados com a saúde, as propriedades especiais dos
nanomateriais podem ser usadas para permitir o desenvolvimento de
terapias para cruzar a barreira sangue – cérebro.



A redução do uso ou substituição de substâncias perigosas:
- nanomateriais também podem ser úteis na prevenção de infecções e no
controle de doenças, p. ex. por meio de revestimentos de polímero biocidas
ultrafinos em cateteres permanentes ou tecidos.
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Uso de microsensores no monitoramento e controle de áreas contaminadas:
- equipados com módulos de análises (p. ex. sonoros, luz, temperatura,
magnético, imagem), os microsensores são capazes de qualificar e
quantificar diferentes parâmetros no meio subterrâneo e ainda, através de
processadores digitais, armazenar e processar os dados coletados e com
estes, por meio de uma rede de comunicação por rádio, executar aplicações
operacionais automatizadas nos diversos pontos distribuídos na área
contaminada em processo de reabilitação (MAHFUZ, 2005).



Uso de microreatores na síntese de nanopartículas:
- como contribuição ambiental os microreatores asseguram a síntese de
nanopartículas com melhor homogeneidade de tamanho, o que favorece a
dispersão no meio subterrâneo a ser reabilitado. Estudados por processos
de microengenharia associada aos microtrocadores de calor via microcanais,
indicam que o uso de microreatores além propiciar maior eficiência de
energia, velocidade de reações, rendimento, segurança, confiabilidade,
produção local conforme demanda, e um grande e fino controle de processo
e escala de produção em relação aos processos convencionais por lote,
possibilita ainda processos contínuos de síntese, aos quais se podem
propiciar maiores funcionalidades às nanopartículas (p. ex. através dos
processos de estabilização por revestimento da superfície das partículas
como polímeros, óleos vegetais, açucares, entre outros), estabelecidas
conjuntamente com os processos de sínteses industrial. Ainda como
contribuição ambiental através dos microreatores é possível a síntese de
outros compostos, tais como solventes ambientalmente menos impactantes
(por exemplo: à base de água) e reagentes que poderão ser aplicados em
processos de reabilitação de áreas contaminadas. (HASWELL, 2003)



Uso de microcanais filtração de partículas
- como contribuição ambiental o uso de microcanais retos propicia à filtração de
micro e até nanopartículas de efluentes industriais e domésticos, além de
detenção de agentes biologicamente perigosos, tais como bactérias e
protozoários na água potável, valendo-se da propriedade de adesão dessas
partículas ao longo das paredes dos tubos dos microcanais, não alterando
muito a velocidade de fluxo do líquido, fenômeno não observado nas filtrações
com canais em macroescala. (BHAGAT, 2008)
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4.4.3 Potenciais Impactos ao Meio Ambiente e ao Homem
Luther et al. (2004) atenta que devido ao uso crescente de nanopartículas
sintéticas, pode-se também esperar uma introdução crescente de tais partículas no
meio ambiente, a exemplo das transportadas pelo ar, que se formam tanto
artificialmente por processos tecnológicos, bem como naturalmente, como erupções
vulcânicas ou fogos florestais.
Assim, quando naturalmente geradas, as nanopartículas variam consideravelmente quanto à forma, composição e tamanho; ao contrário de quando produzidas
artificialmente, as quais são uniformes para cumprir com as propriedades desejadas.
Ambos os processos de geração merecem considerações e estimativas quanto
ao comportamento e impactos ao meio ambiente, contudo os estudos ainda são
insuficientes para estipular com segurança os riscos do emprego de nanopartículas
produzidas artificialmente.
A larga aplicabilidade da nanotecnologia e as grandes diferenças que existem
entre os vários nanomateriais necessitam uma avaliação diferenciada de riscos
possíveis ao ambiente e saúde humana (OBERDÖRTER et al., 2005).
Por enquanto, a rotulagem de produtos contendo nanopartículas não é
obrigatória por lei, e os consumidores em todo mundo não são capazes de saber se
um produto contém tais partículas, o que torna a investigação para verificar a origem
e a presença de certos nanomateriais no ambiente especialmente difícil.
Os maiores riscos aos seres humanos e ao ambiente associados à
nanomateriais contidos em produtos estão relacionados às nanopartículas na forma
livre, sendo que as nanopartículas firmemente retidas em materiais de suporte
apresentam riscos muito menores.
De qualquer forma, os riscos devem ser elucidados, embasados em estudos
precisos, determinando se e quais formas de nanomateriais podem ser lançadas no
meio, sendo assim necessária uma avaliação dos riscos ambientais fundamentada
no ciclo inteiro de vida dos produtos que contém estes nanomateriais.
Por enquanto, nenhum dado está disponível quanto à degradação de
nanomateriais orgânicos no ambiente, tais como fulerenos, nanotubos de carbono,
dendrímeros, entre outros, os quais já são produzidos e até mesmo comercializados
em vários países ao redor do mundo.
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A.

Impactos na saúde humana

Para Klame et al. (2008), por enquanto, existem poucas pesquisas quanto aos
riscos à saúde para produtos já comercializados com nanopartículas, como acontece
com os cosméticos.
As vias clássicas de exposição do corpo às nanopartículas se dão pelo trato
respiratório via inalação, pela pele via absorção e pela boca via ingestão, ou uma
combinação dessas vias.
A via mais importante de exposição é a inalação pelo trato respiratório. Em
contraste às macropartículas, as nanopartículas podem atingir a região alveolar dos
pulmões, devido ao seu reduzido tamanho, as quais são retiradas somente de forma
precária por macrofagia alveolar, podendo resultar em processos inflamatórios nos
pulmões.
A transferência dos alvéolos pulmonares ao sistema circulatório tem sido
demonstrada em experimentos com pequenas partículas que prontamente passam
para a circulação sanguínea, como comprovado em estudos com ratos, nos quais
nanopartículas foram encontradas no cérebro dias após a inalação.
Em princípio, segundo Oberdörter et al. (2005), dois caminhos são concebíveis
na absorção dermal: as partículas podem penetrar na pele por sua camada superior
e pelas raízes de cabelo, contudo, o conhecimento atual para ambas as vias é
insuficiente, como também não há clareza se as substâncias tóxicas aderidas às
partículas possam penetrar o corpo por via dermal.
A investigação quanto a esta via de exposição deve ganhar prioridade, fato que
as nanopartículas já se encontram em grande número de produtos para pele.
Desta forma, a distribuição das nanopartículas no corpo parece depender do
seu tamanho, forma e propriedades, e já é sabido que nanopartículas
biodegradáveis são metabolizadas e excretadas, porém pouco é conhecido sobre o
comportamento das nanopartículas não biodegradáveis.
É de entendimento comum que a acumulação das nanopartículas no corpo se
realiza com predominância nos órgãos de desintoxicação como o fígado e, se há
risco ou não em tal acúmulo, ainda não esta suficientemente bem esclarecido.
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4.4.4 Aspectos ecotoxicológicos
Há ainda poucos estudos científicos disponíveis quanto ao impacto das
nanopartículas no meio ambiente, embora seja uma certeza de que, devido às suas
propriedades especiais, as nanopartículas definitivamente representam risco aos
ecossistemas.
Pelos estudos de Handy et al. (2008), somente alguns organismos em
ecossistemas aquáticos foram estudados, como o peixe conhecido como Boca
Grande (Micropterus salmoides), e revelaram que nanopartículas de carbono C60
são absorvidas pelas brânquias, e foram encontradas no cérebro, causando danos
mesmo em baixas concentrações.
Outros experimentos com embriões de peixe paulistinha expostos a nanotubos
de carbono evidenciaram retardo na geração de descendentes. A atividade
bactericida de alguns nanomateriais produziu uma modificação da composição da
população microbiana na água (KEANE, 2009).
Nanopartículas de alumínio provocaram crescimento reduzido das raízes de
certos tipos de colheitas (p. ex. milho, pepino, soja, cenoura). Tal efeito não foi
produzido por partículas maiores de alumínio. Devido à sua ação biocida, isto é, a
sua capacidade de matar bactérias, as nanopartículas podem alterar a composição
da população microbiana no solo (TRAN et al., 2007).
Há uma oportunidade nesta nova área da ecotoxicologia para estabelecer os
padrões e a para caracterização química de produtos com nanopartículas, bem
como para realização de testes regulatórios de toxicidade.
Os estudos do impacto das nanopartículas nos ecossistemas do solo são muito
poucos e inconclusivos, e aparentemente nenhum estudo com vertebrados ou
invertebrados foi, até o momento, realizado por nenhum dos institutos que provem
pesquisas médicas com nanopartículas.
Atualmente,

há

muitas

falhas

na

capacidade

analítica

para

avaliar

nanomateriais nos parâmetros da ecotoxicologia e, por este motivo, informações de
distribuição de tamanho de partícula, área superficial ou reatividade, impureza dos
nanomateriais, entre outros, são buscadas para que comparações exatas entre os
dados possam ser realizadas.
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4.4.5 Gestão de riscos
Para Luther et al. (2004) existe muita falta de informação viável e abrangente
para uma correta avaliação dos riscos, e assim o estabelecimento de parâmetros
para caracterização de nanomateriais é pré-requisito para permitir a realização de
avaliação de riscos e impactos aos seres humanos e ao meio ambiente.
Os métodos de medição devem ser desenvolvidos e otimizados para
determinar a exposição e registrar os parâmetros necessários para avaliação.
Para este objetivo é necessário que as companhias empregadas na produção e
comércio disponibilizem toda e qualquer informação das nanopartículas quanto à
possível exposição, e o seu comportamento no ambiente.
Já para Handy et al. (2008) antes de tudo, necessidades de pesquisa e
informação são evidentes nos seguintes campos:


Informação de usos e aplicações de nanopartículas:
- cenários de exposição que cobrem o ciclo de vida das nanopartículas;



Informação de potenciais alterações sistêmicas:
- investigação do impacto da nanotecnologia na matéria-prima e na energia de
processos de reabilitação, bem como uma avaliação de ecomutagenicidade,
possivelmente existente;



Informação do lançamento de nanopartículas:
- testes de produtos que já são comercialmente disponíveis ou serão colocados
no mercado, como cosméticos, produtos domésticos, biocidas, revestimentos
de tecidos e materiais que entram em contato com alimentos;



Avaliação de impacto:
- investigações de persistência e bioacumulação das nanopartículas;
desenvolvimento e otimização de métodos métricos convenientes para
identificar exposição a seres humanos e ao meio ambiente;



Identificação de parâmetros relevantes:
- caracterização e classificação das nanopartículas bem como avaliação dos
seus efeitos; desenvolvimento de métodos adequados e estratégicos para
identificar ecotoxicidade com implicações à saúde; determinação de relações
de causa e efeito de dose em diferentes vias de exposição.
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4.5 Ferro micro e nanoparticulado
Neste subitem são descritas informações relacionadas às propriedades, às
reações químicas envolvidas com os contaminantes anteriormente relacionados, às
sínteses, às diversas e diferentes formas de aplicações em processos de
reabilitação ambiental e às implicações toxicológicas ao ser humano e ao meio
ambiente pelo uso do ferro micro e nanoparticulado, dimensionando a potencialidade
deste agente reabilitador. As relevantes informações aqui apresentadas completam
a tomada de conhecimento dos assuntos essenciais para o adequado entendimento
dos assuntos abordados nos subitens subsequentes.
4.5.1 Aspectos Gerais
O ferro é um elemento químico de símbolo Fe, de número atômico 26 (26
prótons e 26 elétrons), de massa atômica 56, de estado sólido à temperatura
ambiente, maleável, tenaz, de coloração cinza prateada, com propriedades
ferromagnéticas à temperatura ambiente, extraído da natureza sob a forma de
minério de ferro, quarto elemento mais abundante da crosta terrestre com cerca de
5% entre os metais, e é utilizado para a produção de aço e ligas metálicas.
O ferro é encontrado em numerosos minerais, destacando-se a hematita ou
óxido férrico (Fe2O3), a magnetita ou tetróxido de triferro (Fe3O4), a limonita ou
hidróxido ferroso (FeO(OH)), a siderita ou carbonato ferroso (FeCO3), a pirita ou
sulfeto ferroso (FeS2) e a limenita ou trióxido de ferro e titânio (FeTiO3).
Segundo Keane (2009), o ferro metálico se oxida naturalmente quando exposto
ao ar, o mesmo ocorrendo na presença de contaminantes orgânicos, tais como
Tricloroetano (TCA), Tricloroeteno (TCE), Tetracloroeteno ou percloroetileno (PCE),
Tetracloreto de carbono, entre outros, que se decompõem em compostos orgânicos
mais simples e na presença de metais pesados (como chumbo, níquel, arsênio,
mercúrio, entre outros) transformando-os de suas formas salinas solúveis para as
formas metálicas insolúveis em água.
Com isto, as aplicações ambientais do ferro nanoparticulado estão provando
ser um instrumento notavelmente eficaz na reabilitação de água e solo subterrâneos
contaminados, em função de seu reduzido tamanho permitir-lhe reações mais
efetivas que o ferro granulado e micro particulado, além de sua relativa facilidade de
aplicação por suspensão em fluído e bombeamento diretamente na área
contaminada.

54

4.5.2 Mecanismo de Reação
Pela composição química de seus minerais, o ferro metálico ou ferro de
valência zero (ZVI ou Fe0) demonstra a tendência de reagir facilmente com o
oxigênio do ar, gerando óxidos (reações de oxidação); classificado como agente
redutor por doar elétrons, se oxidando, conforme resumido nas Fórmulas (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7) e (8):

Fe0 → 2e- + Fe+2

( 1)

Fe0 → 3e- + Fe+3

( 2)

0

2Fe + O2 → FeO

( 3)

2FeO + O2 → Fe2O3

( 4)

0

+

2+

Fe + 2H  Fe + H2

( 5)

(OH-) -Fe0 + 2OH-  Fe2+ H2O + ½ O2

( 6)

Fe0 + 2H2O  Fe2+ + H2 + 2OH-

( 7)

2Fe0 + O2 + 2H2O  2Fe2+ + 4OH-

( 8)

O mesmo ocorre com as reações inversas, quando o ferro oxidado, recebendo
elétrons é reduzido por um agente redutor mais forte que ele, como aqueles com
potenciais redox maiores mostrados na Tabela 6.
Tabela 6 – Potenciais de oxidação ou redox (à esquerda) e potencias de redução (à direita).

Fonte: Adaptado de ECO-QUÍMICA, 2008.
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4.5.3 A importância Potencial Redox na reabilitação ambiental com ferro
Para Linderg et al., (1984) o termo potencial redox, (ORP Oxi-Redution
Potential), um acrônimo para potencial de redução-oxidação, representa, em
milivolts (mV) a transferência de elétrons entre vários átomos e moléculas,
correspondendo à quantidade de agentes oxidantes ou redutores em soluções, e a
sua correta medição, juntamente com o pH, constitui parâmetro de controle em
processos de reabilitação de meios subterrâneos que fazem uso de ferro de valência
zero como agente remediador.
Por outro lado, contudo, as suas medições apresentam a desvantagem de não
determinar seletivamente o tipo de oxidante ou redutor, de depender muito do valor
do pH e de fazer uma curva de saturação com o aumento da concentração.
As medições em amostras de solo e água são normalmente realizadas com
eletrodos com sensores de contatos em prata (Ag/AgCl) ou platina (Pt/S.C.E. –
Satured Calomel Electode), cujos resultados apresentam pouca influência da
temperatura entre 24ªC e 28ºC, diferentemente com relação ao pH, visto que o seu
aumento resulta em diminuição dos valores de potencial redox, e vice-versa.
Para altos conteúdos de oxigênio, os valores redox são altos, enquanto que em
caso de concentração baixa ou na ausência de oxigênio, os processos redutivos são
dominantes, como na respiração anaeróbia de bactérias.
Especialmente para aplicações ambientais, segundo Kashefi et al. (2002), os
potenciais redox são usados para racionar a sequência na qual os agentes
receptores de elétrons são usados em ambientes naturais, e indicar o estado de
oxidação do sistema.
Para Dolfing et al., (2008) a medição de potenciais redox de solos é normalmente simples, porém o desafio está na sua interpretação, devido ao redox das
reações no ambiente não estar em equilíbrio no solo amostrado, fato que as taxas
de reações redox são muito baixas, como reportado por Lindberg et al. (1984).
Outros modos de delinear as condições redox de certos ambientes são
propostas de medição da presença ou ausência de compostos receptores, tais como
O2, Fe+3, MnO2, NO3-, SO42-, HCO3-, a mais aceita atualmente.
Nesta linha, Lovley et al. (1988) propôs usar concentrações de hidrogênio (H2)
in situ como indicador das condições redox do ambiente em monitoramento, visto
que cada receptor de elétrons existente em um determinado ambiente suporta uma
concentração específica de hidrogênio.
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Esta proposta pode distinguir, por exemplo, redução de sulfato e condições
metanogênicas, porém não pode delinear a ocorrência de desalogenação redutiva,
como nos DNAPLs, pois, apesar de haverem outras formas de identificação, não há
concentração de hidrogênio que seja exclusiva da desalogenação.
Outra possibilidade da medição do potencial redox ainda hoje ativamente
explorada é a aplicação de indicadores redox coloridos presos em suportes
específicos ou membranas finas (JONES et al., 2005).
Recentemente, métodos instrumentais modernos de biologia molecular têm
sido propostos para medição de redox e caracterização de meio ambiente, sendo
que, contudo, o estado-da-arte ainda hoje é que, medir redox e traçar as
características em/do meio ambiente é tanto uma arte como uma ciência (TIAN et
al., 2005).
4.5.4 Potenciais de Redox e Energias Livres de Gibbs
Como ressaltado por Dolfing et al. (2008), considerando os problemas
mencionados, mas também por outras razões, para muitos ambientes micróbiológicos é preferido o uso da Energia Livre de Gibbs no lugar de potenciais redox, como
indicação de que processos microbianos provavelmente ocorrerão no ambiente.
A alteração no potencial de Redox e na Energia Livre de Gibbs são dois lados
da mesma moeda da termodinâmica, como demonstrado a relação direta destes
procedimentos de avaliação das condições reativas de meios dada pela Equação 1:

Equação 1

G0’ =-nF*E0

Para a linha de raciocínio da microbiologia ambiental, a Energia Livre de Gibbs
é preferida, devido à sua lógica intuitiva: os valores de Gº<0 implicam em reações
exotérmicas e os valores de Gº>0 em reações endotérmicas, sendo que os
valores de Eº, por outro lado, denotam uma diferença de potencial entre dois
pares de redox. Na literatura científica consultada, frequentemente só um desses
pares é descrito, deixando ao leitor não especializado as deduções das exatas
implicações quanto ao potencial redox.
Além disso, usualmente na avaliação química de redox a reversibilidade das
reações é assumida, sendo que, contudo, a reação reversa não ocorre
(SCHWARZEMBACH et al., 1993).
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4.5.5 Energia Livre de Gibbs e Potenciais Redox na Desalogenação
Os valores da energia livre de Gibbs são usados para racionalizar o papel de
compostos halogenados como receptores de elétrons em ambientes anaeróbios e a
capacidade de microrganismos de usar esses receptores de elétrons para obter a
energia do crescimento (DOLFING et al., 1992 ; DOLFING et al., 1994).
Além disso, os valores de Gº são usados para melhorar os modelos cinéticos
nos termos de delinear os limites do metabolismo bacteriano com hidrogênio e
auxiliam na discriminação entre halo-respiração verdadeira e desalogenação
redutiva como um processo co-metabólico (LÖFFER et al., 1999).
Em condições padrão (pH = 7, 25◦C, concentrações de todas as soluções de
1 M) a hidrogenólise redutiva de compostos orgânicos, conforme demonstrado na
Tabela 7, é um processo exotérmico, tanto para orgânicos aromáticos como
alifáticos, e também para as condições ambientais mais realistas com baixas
concentrações (DOLFING, 2003).
Os cálculos são feitos para o hidrogênio como doador de elétrons à pressão
parcial de 1 atm (100 kPa), sendo que no meio ambiente, o hidrogênio é o único
doador de elétrons usado pelas bactérias declorantes.
Tabela 7 – Alteração na energia livre de Gibbs e padrões de potenciais de redução a 25ºC e
pH 7 de compostos orgânicos e inorgânicos

Receptor de
Electrons

Meia Reação de Transformação
Redutiva

Go’
kJ/electron)

Eho’(mV)

Pd2+
1, 1,2-TCA
O2
1,2-DCA
Fe3+
CT
MnO2
PCE
1,1,1-TCA
CF
TCE
1,1,2-TCA
DCM
CM
CA
VC
NO−3
DCE
1,1-DCA
1,2-DCA
Fe(OH)3
SO2−
HCO−3
Ni2+
proton(pH 7)
Fe2+
Ti-citrato
Zn2+
Al3+

Pd2++ 2e−→Pd(0)
CHCl2-CH2Cl + 2e−→ C2H3Cl+ 2Cl−
+
−
O2 + 4H + 4e →2H2O
CH2Cl-CH2Cl + 2e−→ C2H4 +2Cl−
Fe3+ + e−→ Fe 2+
CCl4 + H+ + 2e−→ CHCl3 + Cl−
MnO2 + HCO−3 + 3H+ + 2e−+ 4H2O
C2Cl4 + H+ + 2e− → C2HCl3 + Cl−
CCl3-CH3 + H+ + 2e−→ CHCl2-CH3 + Cl−
CHCl3 + H+ + 2e−→ CH2Cl2 + Cl−
C2HCl3 + H+ + 2e− → C2H2Cl2 + Cl−
CHCl2-CH2Cl + H+ + 2e− → C2H4Cl2 + Cl−
CH2Cl2 + H+ + 2e− → CH3Cl + Cl−
CH3Cl + H+ + 2e− → CH4 + Cl−
C2H5Cl + H+ + 2e− → C2H6
C2H3Cl + H+ + 2e− → C2H4 + Cl−
NO−3 + 2H+ + 2e− → NO−2 + H2O
C2H2Cl2 + H+ + 2e− → C2H3Cl + Cl−
C2H4Cl2 + H+ + 2e− → C2H5Cl + Cl−
CH2Cl-CH2Cl + H+ + 2e− → C2H5Cl + Cl−
Fe(OH)3 + 3H+ + 3O- + 3e− → Fe2+ + 3H2O
SO2− 4 + 9H+ + 8e− → HS− + 4H2O
HCO−3 + 9H+ + 8e− → CH4 + 3H2O
Ni2+ + 2e− → Ni0
2H+ + 2e−→ H2
Fe2+ + 2e− → Fe0
4+
−
3+
Ti . citrato + e → Ti .citrato
Zn2+ + 2e− → Zn0
Al3+ + 3e− → Al0

−88,3
−79,8
−78,7
−71,3
−74.4
−65,0
−58,9
−55,4
−54,1
−54,1
−53.1 to −50, 9b
−51.9 to −49.8c
−47,6
-44,8
+ Cl−
−43,4
−41,7
−40,6 to −38.3b
−38,3
−36,2
−11,4
+20,9
+23,0
+27,0
+40,5
+42,5
+46,3
+73,6
+160,4

915
827
816
738
771
673
610
574
561
560
550 to 527 b
538 to 516c
493
464
−44.6
450
432
420 to 397 b
397
375
118
−217
−238
−280
−420
−440
−480
−763
−1662

Fonte: DOLFING et al., 2008.
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Em muitos casos um composto pode ser desalogenado via diferentes mecanismos: desalogenação redutiva ou “decloroeliminação”. Essas reações diferentes
levam a produtos diferentes e a diferentes potenciais redox, da mesma forma como
a desalogenação redutiva de hexaclorobenzeno a benzeno tem potenciais de redox
diferentes da desalogenação redutiva de hexaclorobenzeno a pentaclorobenzeno e,
assim, o potencial redox do hexaclorobenzeno não pode ser definido por si só.
4.5.6 Visão termodinâmica do Ferro de Valência Zero (ZVI – Fe0)
Do ponto de vista termodinâmico, o ZVI é uma excelente fonte para reduzir
equivalentes (elétrons) para, por exemplo, a desalogenação redutiva microbiológica,
e em teoria esses elétrons podem, via hidrogênio, ser transferidos direta e
indiretamente, conforme mostrado na Fórmula (9).

Fe0 + 2H+ → Fe 2+ + H2 (Gº = −5,0 kJ; Eº = 0,440 V) ( 9)
O equilíbrio desta reação de oxidação anaeróbia é fortemente dirigido à direita,
na formação de Fe+2 e H2, o que implica que a concentração de hidrogênio na proximidade da superfície do ferro seja alta, termodinamicamente analisando.
Bactérias declorantes que residem na proximidade das partículas de Fe0
podem assim, desde que as condições de pH aumentado não inibam a atividade
microbiana, ter duas opções:
- diretamente explorando elétrons de ZVI pelo mecanismo observado por
Reguera et al. (2005) para redução do ferro por geobactérias sulforedutoras;
- ou utilizando as altas concentrações de hidrogênio.
Como demonstrado por Rosenthal et al. (2004), tal ação combinada na
transformação química e microbiológica de compostos clorados na presença de Fe0
pode ser benéfica com a presença de dehalococoides¹.
A bactéria ferro-redutora (Dissimilatory Iron Reduting Bacteria - DIRB) possui
outra forma de estimular a desalogenação redutiva de compostos orgânicos clorados
na presença de ZVI, fazendo uso de ferro ferroso formado durante a oxidação
anaeróbia, que pode servir como doador de elétrons na desalogenação redutiva, por
exemplo, do tetracloro carbono (CCl4), como demonstrado por Gerlach et al. (2000).
As condições extremas de disponibilização de elétrons pelo uso de ferro
explicam a desalogenação completa de compostos orgânicos clorados, sem
transientes e acumulação pela passagem de compostos declorados intermediários.
Soma-se o fato de que os compostos orgânicos complexos degradados por
ISCR geram acetatos e hidrogênio, os quais são consumidos pelos microrganismos
nativos, servindo assim como uma fonte natural indireta de hidrogênio provida aos
microrganismos.
¹ grupo de bactéria que obtém energia pela oxidação de hidrogênio e subsequente
redução de dehalogenação de compostos orgânicos halogenados
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4.5.7

Aplicação Ambiental do Ferro Micro e Macro Particulado por Barreiras
Reativas Permeáveis (Permeable Reactive Barrier – PRB)
Basicamente, uma PRB previne ou reduz o fluxo de contaminante sem impedir

o fluxo da água subterrânea, pela colocação de materiais reativos no caminho do
fluxo da água, destacando-se dentre eles o ferro microparticulado ou granulado.
Estes imobilizam ou transformam os poluentes por processos puramente químicos
ou biológicos consorciados, não gerando riscos inaceitáveis aos recursos ambientais
de aquíferos ou outros receptores no gradiente de água tratada que por ela passa.
Segundo os estudos de Gavaskar et al. (2000) as PRBs de ferro micro
particulado e granulado, depois do registro de bons resultados alcançados em sítios
contaminados nos Estados Unidos e Europa, podem ser atualmente consideradas
como reais representantes passivas de técnicas de reabilitação in situ de meios
subterrâneos, melhorando, a priori, deficiências de técnicas de sistemas ativos, tais
como: Pump and Treat (P&T), (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2005),
como mostrado na Figura 4.
Para tanto, contudo, a massa total de contaminantes dispersos ou dissolvidos
carreados pelo fluxo de águas subterrâneas no caminho da PBR, bem como a
geologia, a hidrologia, a geoquímica dentre outros parâmetros físicos, químicos e
biológicos, devem ser conhecidos previamente para se avaliar, o mais exatamente
possível, a operacionalidade e longevidade da PRB a ser projetada e instalada.
Pode ser concluído que as PRBs não são projetadas para uma ação rápida de
remediação dos contaminantes, sendo dirigidas para uma descontaminação em
longos períodos de tempo, visto que seu processo de ação não é de ataque direto à
pluma de contaminantes, mas sim a passagem destes pelo arraste do fluxo da água.
Por esse motivo, o tempo de vida de uma PBR pode se estender por períodos
variados, dependendo da pluma e das condições geológicas do sitio de reabilitação,
variando de um único ano a vários anos e até décadas, como inclusive são a maioria
das PBRs projetadas no passado nos Estados Unidos e Europa.
Se por um lado os custos de instalação são geralmente mais altos do que
aqueles de outras tecnologias de reabilitação de águas subterrâneas, por outro lado
os custos operacionais e de manutenção (O&M) são significativamente mais baixos.
Deve-se levar em conta ainda que para as PRBs que tenham apresentado um
inesperado mau funcionamento antes do primeiro ano de operação, os custos de
instalação são normalmente recuperados.
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Os custos de O&M das PRBs são na maioria das vezes atribuíveis ao
monitoramento dos parâmetros tanto nas medidas quanto na eficiência de degradabilidade dos contaminantes, como na manutenção das condições para melhor
alcançá-las, condição comum a todos os projetos de reabilitação.
Soma-se o fato de que normalmente não há nenhuma necessidade de
intervenção permanente e maciça, e a reabilitação realiza-se diretamente na água
subterrânea contaminada.
A primeira PRB foi utilizada em Borden (Ontário, Canadá), em junho de 1991
em escala piloto, como barreira reativa contínua (CRB) e utilização de ferro zero
valente para o tratamento de percloroeteno (PCE) e tricloroeteno (TCE).
Ainda seguindo o relato detalhado de Gavascar et al. (2000) as PBRs, tendo
ferro micro particulado (mZVI) ou granulado, quando especificamente para
remediação de organoclorados como os DNAPLs PCE, TCE, cDCE, dentre outros,
realiza a desalogenação redutiva destes, gerando compostos intermediários de
degradação sem cloro em sua composição molecular; ou seja, de organoclorados a
hidrocarbonetos alifáticos para o caso do DNAPLs citados, como mostrado
esquematicamente na Figura 8.

Figura 8 A ilustração à esquerda apresenta a reação de desalogenação redutiva de organoclorados (R-Cl) por ferro metálico ou elementar (Fe 0 ou ZVI) em água, através de
reações redox e compreende uma transferência de elétrons da superfície do ferro à
molécula do organoclorado, seguido do lançamento de um íon cloreto na solução
aquosa. A ilustração à direita apresenta uma visão esquemática da desalogenação
redutiva de TCE com ZVI.
Fonte: Adaptado de EURODEMO, 2009.
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Além dos organoclorados, certos metais pesados como Crômio (Cr), Arsênio
(Arsenieto ou Arseniato) e certos elementos radioativos como Urânio (U) e Tecnécio
(Tc), são tratados em PRBs no mundo inteiro com ZVI para reduzi-los e imobilizá-los
a espécies pouco solúveis ou insolúveis que precipitam no interior da barreira.
O carvão ativado, dentre outros, é hoje um substrato muito promissor na
reabilitação de contaminantes por adsorção, visto que PAHs e outros contaminantes
altamente persistentes/recalcitrantes como clorobenzenos, clorofenóis, bifenilas
policloradas (PolyChlorinated Biphenyl – PCBs), entre outros, não podem ser
degradados com ferro microparticulado e granulado em PRBs, devido ao potencial
redox relativamente baixo do ferro para redução química destes contaminantes
(GAVASKAR et al., 2000; SCHERER et al., 2000).
Segundo a Eurodemo (2009), no início da implantação das tecnologias de
PBRs pelas grandes organizações ambientais norte americanas, canadenses e
europeias por volta de 1995, basicamente dois tipos de construções gerais existiam,
e que permanecem até hoje como as mais utilizadas:
1.

A Barreira Reativa Contínua (Continuous Reactive Barrier - CRB) compõe-se
inteiramente de uma zona permeável do material reativo, que é instalado no
caminho de uma pluma de contaminante e captura a pluma inteira, sendo que a
manipulação ou controle do fluxo da água subterrânea não é fornecido por este
tipo de construção, conforme mostrado na Figura 9.

Figura 9 – Esquema de barreira reativa
permeável do tipo CRB
Fonte: Adaptado de EURODEMO, 2009.

2.

A barreira Funil e Porta (Funnel and Gate - F&G) é caracterizada por seções
impermeáveis (funil), e normalmente composta de paredes de corte, que
dirigem o fluxo de água subterrânea capturado em direção a uma seção
permeável com o material reativo (porta), conforme mostrado na Figura 10.
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Figura 10 – Esquema de barreira reativa
permeável do tipo F&G.
Fonte: EURODEMO, 2009.

Conforme informado pela Adventus (2008), atualmente, duas novas configurações tem sido implementadas nos Estados Unidos e vários países da Europa:
3.

Diretamente relacionados com a barreira de funil e porta estão os Vasos
Reativos para capturar a pluma na passagem do fluxo de água subterrânea,
por gravidade ou fluxo hidráulico, através do Vaso Retivo enterrado contendo
ferro granulado, conforme mostrado na Figura 11.

Figura 11 - Esquema de barreira reativa
permeável do tipo vaso reativo.
Fonte: ADVENTUS, 2008.

4.

Zona de Tratamento Reativa, usada para a redução de massa ou área da fonte
de uma pluma dissolvida, e é gerada pela injeção direta de ferro granular no
aquífero, como mostrado na Figura 12.

Figura 12 - Esquema de barreira reativa
permeável do tipo zona de
tratamento reativo.
Fonte: ADVENTUS, 2008.
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Ainda segundo a Adventus (2008), existem 2 métodos de construção disponíveis para PRB’s in situ: escavação e injeção, dependendo da profundidade, sendo o
primeiro mais usado para sítios menos e o segundo para os mais profundos.
Conforme sejam as necessidades impostas pela geologia e a natureza dos
contaminantes em um sítio a ser reabilitado, variações no Método de Escavação são
aplicadas, a exemplo de Escavação em Trincheiras com Biopolímeros para
aplicação de ferro granulado em forma de pasta líquida, e Trincheiras Contínuas,
Suportadas e Não-Suportadas para aplicação de ferro granulado em forma sólida,
conforme ilustrado na Figura 13.

Figura 13 – Ilustração da esquerda para direita: escavação em trincheira com
biopolímeros, trincheira contínua não suportada e trincheira suportada.
Fonte: ADVENTUS, 2008.

Já pelo método por injeção, altas pressões são empregadas, na ordem de 5000
à 6000 psi, na injeção de ferro granulado para construção tanto das Barreiras
Contínuas e Barreiras Funil e Porta em profundidade, como também usado para
aplicação diretamente na pluma, conforme esquematizado na Figura 14:

Figura 14 – Ilustração da esquerda para direita: injeção de ferro em grânulo na construção
de PBRs em profundidade, e Método Ferox de injeção de pasta de ferro sob
pressão de nitrogênio.
Fonte: ADVENTUS, 2008.
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4.5.8 Nanopartículas
Vários termos tendem a ser usados indiferentemente para descrever nanopartículas, inclusive nanomateriais, partículas em nanoescala, materiais em nanoescala,
partículas em tamanho nano, materiais em tamanho nano, nanobjetos e materiais
nanoestruturados. Neste trabalho foi adotado o termo nanopartícula, ainda que este
não conste da maioria dos dicionários da língua portuguesa.
Há três tipos de nanopartículas: naturais, acidentais e sintetizadas e há muitas
ocorrências naturais de nanopartículas, tais como barros, minerais resistidos,
matéria orgânica e óxido metálico.
As nanopartículas acidentais são geradas de forma relativamente incontrolada
e podem ocorrer como um subproduto de combustão, produção industrial, práticas
agrícolas, vaporização, desgaste das rochas, e liberadas acidentalmente no
ambiente pela síntese de nanopartículas (KLAINE et al., 2008).
As nanopartículas podem ser intencionalmente projetadas e manufaturadas
com

propriedades

específicas

ou

composições

(p.

ex.,

forma,

tamanho,

propriedades superficiais e químicas) e podem ser lançadas no ambiente por aplicações industriais ou ambientais (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2007).
As características que fazem a maior parte das nanopartículas qualitativamente
diferentes de partículas maiores são suas grandes áreas superficiais em relação aos
seus volumes ou maior reatividade natural dos sítios superficiais reativos
(TRATNYEK et al., 2006), (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2008).
A Figura 15 mostra como a área superficial específica aumenta com a redução
do diâmetro das partículas.

Figura 15 – Esquema de aumento de área superficial específica pela redução de tamanho
de partículas de ferro, onde N é o número total de átomos e n é o número de átomos na
superfície.
Fonte: ZHANG et al. 2005.
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4.5.9 Propriedades das Nanopartículas de Ferro (nZVI-partículas)
Para Zhang et al. (2006), o ferro de valência zero ZVI (Fe0) em macroescala é
reconhecido já algum tempo como um doador de elétrons em ambientes aquáticos
apesar do seu tamanho de partícula, e tem sido usado para a reabilitação desde os
primeiros anos de 1990, pela aplicação em barreiras reativas permeáveis (PRBs) por
enchimento de trincheiras com ZVI projetadas para permitir que o lençol de água
passasse, "filtrando" os contaminantes.
Já a pesquisa recente indica que o uso de nZVI no lugar do ZVI em micro e
macroescala realiza o mesmo trabalho remediador, porém, de forma muito mais eficiente, eficaz e com grande possibilidade de vir a ser mais viável economicamente,
além do benefício de ser injetado diretamente na pluma de contaminante tanto na
zona vadosa como saturada, evitando a necessidade de cavar uma trincheira para
instalação de PRBs. Esta técnica de injeção é a que mais amplamente vem sendo
aplicada por seus rápidos e eficazes resultados alcançados em comparação com a
de PRB (INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL, 2005;
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2008).
A química por detrás das nZVI-partículas é quase a mesma das ZVI-partículas
em macroescala, sendo que as nZVI-partículas são altamente redutoras, gerando
espécies oxigênio-reativas (Reactive Oxygen Species), pela química Fenton (YOU et
al., 2005) e (ZHANG, 2003).
Diferentes métodos de síntese geram nZVI de diferentes tamanhos e formas,
que melhoram suas propriedades, principalmente aquelas relacionadas com suas
áreas superficiais específicas e consequente maior reatividade, como mostrado na
Figura 16, Equação 2 e Equação 3.
𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 á𝐭𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟í𝐜𝐢𝐞
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 á𝐭𝐨𝐦𝐨𝐬
𝟐𝐧𝟐 + 𝐧 − 𝟐 𝐧𝟐 − 𝐧 − 𝟐 𝟐
Equação
2 – D é o 𝟑percentual de átomos
=
× 𝟏𝟎𝟎 na
𝐧
superfície e n é o número de
𝐃=

átomos por aresta.
Fonte: ZHANG et al., 2005

á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟í𝐜𝐢𝐞
𝛑𝐝𝟐
𝟔
𝐀𝐒𝐄 =
= 𝛑 𝟑=
𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚
𝛒𝐝
𝛒 𝐝
𝟔

Figura 16 – Esquema de uma
partícula de forma cúbica
com n átomos por aresta
Fonte: TRATNYEK et al., 2006.

Equação 3 – ASE é a Área Superficial Específica
de ferro, 𝛒 é densidade e d o
diâmetro de uma nanopartícula.
Fonte: MACE et al., 2006
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A.

Aglomeração e mobilidade no solo e água subterrânea
Segundo Keane (2009), o destino e a mobilidade das nZVI-partículas no interior

de um lençol d’água e no solo são específicos do local a ser reabilitado, visto que
são altamente afetados pela geoquímica deste, o que gera, atualmente, um grande
debate se as nZVI-partículas podem, ou não, ser efetivamente carreadas pelo lençol
de água ao longo de uma pluma de contaminação.
E também, em se aumentando demasiadamente a mobilidade, haverá, assim,
o aumento de nZVI-partículas para fora do sítio a ser reabilitado, aumentando as
preocupações quanto à toxicidade ambiental e à saúde relacionadas a estas.
Entre os pontos que afetam o destino e a mobilidade estão: a concentração dos
contaminantes, o processo de síntese das nZVI-partículas, a aglomeração das
partículas, a idade² das nZVI-partículas, o manejo impróprio durante a aplicação, a
densidade das nZVI-partículas, a matriz solo, a força iônica do lençol d’água, as
propriedades hidráulicas do mesmo, a sua profundidade, a presença de matéria
orgânica, além das propriedades geoquímicas, tais como: pH, Oxigênio Dissolvido
(Dissolved Oxygen – DO), potencial redox (Oxi-Redution Potential – ORP) e
concentrações dos oxidantes naturais existentes no solo, a exemplo dos nitratos,
que competirão com contaminantes nas reações com as nZVI-partículas
(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCYA, 2008).
Desta forma, para superar estes e outros obstáculos na mobilidade e
reatividade das nZVI-partículas, os pesquisadores têm testado o revestimento das
mesmas com diferentes compostos para aumentar sua eficiência.
Outras pesquisas, como a de Saleh et al. (2007), dão conta que a mobilidade
das nZVI-partículas está diretamente correlacionada com as interações entre os
grãos do solo, potencial zeta e estabilidade coloidal; ao invés do baixo potencial de
mobilidade ser afetado pela atração entre as próprias nZVI-partículas.
Esta mobilidade pode ser determinada pela atração das nZVI-partículas com as
partículas de grãos de solo dispersas no lençol d’água. Depois da aplicação das
nZVI-partículas, várias possibilidades poderão ocorrer com elas: aglomeração, união
aos grãos do solo ou ataque aos contaminantes.
A aglomeração e a atração com os grãos do solo podem levar ao entupimento
dos poros do solo e a redução da mobilidade das nZVI-partículas, conforme
mostrado na Figura 17, na qual se pode constatar a atração com os grãos e
aglomeração das nZVI-partículas, reduzindo a mobilidade das mesmas através do
solo e da pluma de contaminantes.
² quanto maior a idade maior a probabilidade das partículas se oxidarem, se
passivarem, e/ou se aglomerarem com o passar do tempo
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Esta redução indica que uma modificação superficial das nZVI-partículas, por
exemplo, o revestimento com outros compostos, pode melhorar a sua mobilidade
pela redução de sua atração com os grãos do solo, aumentando ao mesmo tempo a
estabilidade coloidal da pasta de nZVI-partículas injetada no sítio a ser reabilitado.

Figura 17 – nZVI-partículas reativas aplicadas em suspensão aquosa de 3g/L fluindo
através da zona saturada de camada única de areia, aglomeradas e aderidas
nos grãos do solo, obstruindo e reduzido à mobilidade das nZVI-partículas.
Fonte: KEANE, 2009.

Como já mencionado, a mobilidade das nZVI-partículas no solo e no lençol
d’água é fortemente influenciada pela geoquímica encontrada no lençol, como a
força iônica, composição iônica, ORP, OD e pH, contudo, a adição de nZVIpartículas também pode alterar a geoquímica local.
Segundo Gavaskar et al. (2005), as alterações nos indicadores inorgânicos,
tais como ORP, pH, cloreto e alcalinidade podem ser considerados para determinar
se a aplicação das nZVI-partículas está afetando a pluma de contaminantes.
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Os estudos comparativos com relação à taxa de reação entre as nZVIpartículas e as ZVI-partículas em macroescala demonstram que os valores de pH e
de ORP se modificaram notadamente mais pelo uso de nZVI-partículas.
Além disso, apresentaram um aumento de pH de 4.8 a 8.5 devido à produção
de hidróxido durante as reações de reabilitação, e uma redução de ORP de 400 a 550 mV, e maior redução até -700 mV, quando mais nZVI-partículas foram
acrescentadas, revelando, como ressaltado por Chang et al. (2009), a forte ação
redutora e remediadora de diferentes contaminantes destas partículas.
Como enfatizado por Zhang et al. (2006), o pH do lençol d’água, no qual as
nZVI-partículas são injetadas, afeta o destino, a mobilidade, a força de sorção e
aglomeração das partículas, fato que no aumento do pH, as partículas tendem a
adquirir carga negativa, o que resulta na aglomeração das mesmas.
Os fatores como força iônica e composição iônica dos meios de comunicação
circundantes também podem levar à aglomeração ou atração das nZVI-partículas
aos grãos do solo, e aos íons que não são os contaminantes objetos da reabilitação.
O ORP e DO podem afetar as reações de redução e limitar a mobilidade das
nZVI-partículas, reduzindo ou aumentando a oxidação das mesmas. Por exemplo,
altos níveis de DO aumentam significativamente a taxa de oxidação, que reduz a
mobilidade das partículas.
B.

A mobilidade influenciada pelo pH e pelo potencial zeta
Segundo o que relatam Zhang et al. (2006) e Li et al. (2006), o translado das

nZVI-partículas em lençóis d’água e solo é muito dependente das especificidades da
área contaminada a ser reabilitada, fato ser afetado pela geoquímica local.
Para superar alguns obstáculos de mobilidade e reatividade, os pesquisadores
examinaram os usos potenciais de diferentes revestimentos e catalisadores para
aumentar a eficácia das nZVI-partículas.
Conforme já descrito anteriormente e relatado por Phenrant et al. (2009), as
nZVI-partículas livres tendem a se aglomerar, reduzindo sua área superficial, a
mobilidade e a reatividade, limitando o raio da influência. Várias condições podem
causar a aglomeração das nZVI-partículas, inclusive sua concentração, o
magnetismo das partículas, distribuição de tamanho e o potencial zeta.
Pesquisa recente mostra que as partículas são móveis em concentrações
baixas (p.ex., 30 mg/L) apesar da distribuição de tamanho e forças magnéticas
(PHENRAT et al., 2009).
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As partículas maiores com mais alto conteúdo de ZVI são magneticamente
mais atraídas, tanto umas com as outras como também com grãos de solo, o que
também pode aumentar o potencial de deposição das nZVI-partículas.
As partículas menores, com menor ZVI, transladam maiores distâncias no solo
do que aquelas com alto conteúdo de ZVI, porque apresentam menor probabilidade
de aglomerarão, contudo, o ZVI é essencial para a real redução dos contaminantes,
remoção ou imobilização; por isso, um equilíbrio entre todas essas variáveis deve
ser encontrado para maximizar a eficácia desta tecnologia.
Outra condição que pode causar a aglomeração é o potencial zeta das
partículas, que é diretamente dependente do processo de síntese das nZVIpartículas, sendo que o potencial zeta ou potencial elétrico de uma partícula
determina como se dará a atração entre as partículas e, consequentemente, como
se aglomerarão.
Quando o potencial zeta se aproxima de zero, as partículas tendem a se
aglomerar; assim, partículas com valores de potencial zeta maiores do que 30 mV e
menores do que -30 mV são consideradas estáveis.
A pesquisa de Zhang et al. (2006) relata que o pH de uma solução também tem
influência no potencial zeta e quando o pH de uma solução aumenta, as partículas
tendem a adquirir carga negativa, que resulta em um potencial zeta negativo. Isso
implica que o pH do lençol d’água em um sítio de reabilitação influirá diretamente na
forma de injetar partículas nZVI, baseado no efeito que este pH tem no potencial
zeta e, consequentemente, na aglomeração.
A Figura 18 mostra que um pH entre aproximadamente 8.0 e 8.2 pode resultar
em um potencial zeta zero, que pode inutilizar as nZVI durante uma reabilitação.
Já Saleh et al. (2005) relata que a força iônica do lençol de água também tem
efeito no potencial zeta e, consequentemente, na mobilidade das nZVI-partículas em
um site de reabilitação. A maioria dos estudos em transporte e mobilidade das nZVIpartículas usa água deionizada ou água com força iônica baixa para testar a estabilidade de dispersão, que não é representativa do lençol de água normal, o qual possui concentração de cátions monovalentes (p. ex., Na+, K+) tipicamente de 1-10 mM
e concentração de cátions bivalentes (p. ex., Ca2+, Mg2+) tipicamente de 0,1-2 mM.
A pesquisa, que usou água em concentrações "naturais" de íons para melhor
representar as condições reais do lençol de água, mostrou que a força iônica da
água afeta o potencial zeta com consequentes reduções na mobilidade das nZVIpartículas em meios porosos.
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Figura 18 - Titulação de potencial zeta contra pH com 2,0 N de
ácido sulfúrico para suspensão de 10 g/L de nZVI em
água
Fonte: ZHANG et al., 2006

Como mostrado na Figura 19, a concentração de íons positivamente
carregados aumentou na água e o potencial zeta se aproximou de zero, o que leva à
maior aglomeração das nZVI-partículas. A mobilidade de várias partículas com
modificações superficiais também foi testada em relação à força iônica da água.

Figura 19 – A – Na+ B – Ca+ pH = 7,7 ± 0,4 concentração parcial = 15 mg/L
Fonte: SALEH et al., 2007
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Em trabalhos de pesquisa varios parâmetros são normalmente analisados,
dentre eles: o potencial de redução ou potencial redox (ORP ou Eh), distribuição de
tamanho de partícula (Particle Size Distribution - PSD), área superficial específica
(Supeficial Specific Area - SSA), zeta potential ou potencial isoelétrico (IsoEletric
Potencial - IEP) e degradação de grupo de contaminantes, como instrumentos de
caraterização das nZVI-partículas.
Esses parâmetros são avaliados normalmente com relação aos valores mais
representativos. Neste sentido a valorização do pH e potencial redox (ORP) fornece
uma estimativa do poder de redução das nZVI, como representado na Figura 20, na
qual se observa um rápido aumento de pH e corresponde redução de ORP,
revelando a alta reatividade das nZVI. Os valores de ORP medidos para as nZVI
injetadas devem ser de aproximadamente -400 millivolts (mV) ou menores para
assegurar uma suficiente reatividade.
A Microscopia de Transmissão Eletrônica (Transmission Electon Microscopy TEM) pode ser usada para mostrar se a variedade média de tamanho das nZVI está
na ordem de 50-200 nm e, assim, através da área de superfície específica (SSA), a
qual representa a quantidade de ferro (ou óxido de ferro) superfícial por unidade de
massa, pode-se estimar a taxa de degradação relacionada e a disponibilidade da
superfície reativa, conforme relatado por Johnson et al. (1996).

Figura 20 – Esquema de 0,10 g/L das nZVI diluídas em água a 25ºC sob
condições de mistura solo de local de injeção, com valores de
potencial redox de eletrodos convertidos em Eh (mV)
Fonte: JOHNSON et al., 1996.
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C.

As Propriedades Magnéticas
As propriedades magnéticas das nZVI-partículas desempenham um papel

importante na gravação magnética, nos fluídos magnéticos, aplicações biomédicas e
catálise. Contudo, os pesquisadores em aplicações ambientais tendem a evitar
essas propriedades, fato que com tal alta área superficial e atração dipolo-dipolo
magnética, as nanopartículas magnéticas tendem a se agregar, como mostrado na
Figura 21 resultando em cadeias muito maiores e consequente perda de reatividade
e deslocamento em sítios contaminados.
Por essa razão, a dispersão de nanopartículas magnéticas é um fator crítico na
melhora de sua efetividade reativa. Nesta linha, as pesquisas de He et al. (2005)
aplicaram solução aquosa de amido como estabilizador na preparação da pasta de
nanopartículas de ferro e paládio, diminuindo a agregação com consequente
aumento de reatividade.
Já as pesquisas de Dunin-Borkowski (INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL, 2005), apresentam estudo da ação de campos magnéticos de
nanopartículas de ferro e níquel (Fe/Ni) e os processos da formação de agregados.

Figura 21 – Mapa de Fase Magnética de nanopartículas de ferro
Fonte: LI et al., 2006.
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4.5.10 .Métodos de Sínteses de Nanopartículas de Ferro
Segundo classificação dada por Li et al. (2006), os métodos de síntese são
fatores determinantes na geração dos diferentes tamanhos e formas das nanopartículas, sendo classificados em duas categorias: Métodos Físicos e Químicos:
I.

Físicos
A. Condensação de Gás Inerte
Detalhadamente testado por Choa et al. (1999) consiste na evaporação de

óxido de ferro em um cuba com vácuo ultraelevado, obtendo nanopartículas entre 8
a 28 nm.
B. Deformação Plástica Severa
Consiste na deformação das partículas à baixas temperaturas sob altas
pressões, resultando na geração de estruturas ultra finas de micro e nanoestruturas,
conforme Bridgman et al. (1952), Li et al. (2006) e Ryszkowska et al. (2004).
C. Moinho de Bolas de Alta Energia
Consiste na quebra de grãos metálicos grossos em micro e nanopartículas
através da rotação intensa de moinho rotativo contendo esferas e gerando diferentes
tamanhos de grãos, inclusive nanoparticulados, com deformação, fraturas e união
por soldagem, devido às altas temperaturas geradas. Bianco et al. (1997) obteve
partículas de ferro de 10nm pela moagem de bola e Malow et al. (1998) compactou o
ferro nanocristalino produzido pela moagem de bola, obtendo ferro com partículas
entre 15 e 24nm em uma temperatura isotérmica de 800 K.
D. Moinho de Martelo Ultrassônico
O moinho de martelo ultrassônico (Ultrasonic Shot Peening), conforme
pesquisa de Tao et al. (1999), consiste no emprego de cargas ultrassônicas, em
torno de 20 kHz sobre um prato de ferro, gerando deslocamento e choques
mecânicos em altíssima velocidade, resultando na formação de partículas ultraﬁnas,
uniformes e equânimes de cerca de 10nm.
II.

Químicos
A. Micela Reversa (ou Micro emulsão)
A Micela Reversa ou Micro Emulsão consiste na preparação de nanopartículas

com uma restrita distribuição morfológica e de tamanho de partículas, como relatam
os experimentos de Carpenter (2001), que fez uso desta técnica partindo de solução aquosa de brometo de amônio (NH4Br), octano e n-butanol para reduzir sulfato
ferroso (FeSO4) pelo borohidreto de sódio (NaBH4), obtendo nanopartículas de ferro
de tamanho ao redor de 7nm protegidas da oxidação por uma camada de ouro.
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B. Co-preciptação Química Controlada
Este método químico consiste na adição de um precipitante apropriado a uma
solução sob controle de variação de pH, assegurando a co-precipitação controlada.
As nanopartículas podem ser obtidas por agitação, filtração, lavagem, secagem, e
decompondo o percussor para um efeito ultrafino.
C. Condensação de vapor químico – CVC
Este método consiste basicamente no aquecimento em altas temperaturas de
evaporação dos compostos químicos, e posterior resfriamento lento de seus vapores
e consequente condensação e formação de partículas em nanoescala.
O experimento de Wang et al. (2003) relata a obtenção de nanopartículas
magnéticas de ferro sintetizadas por CVC utilizando carboneto de ferro (Fe(CO) 5)
como precursor sob uma baixa atmosfera inerte de hélio, obtendo partículas
esféricas de 5 a 13 nm e de distribuição uniforme.
D. Eletrodeposição por Pulso (Pulse Eletrodeposition - PED)
Pesquisa recente também relatou que os materiais à base de ferro em
nanoescala podem ser sintetizados com sucesso por eletrodeposição (PED), que
consiste basicamente em um processo galvanoplástico de eletrodeposição em
cubas eletrolíticas, reproduzido por Natter et al. (2000).
E. Líquido Pulverizado sobre Chama (Liquid Flame Spray - LFS)
Uma das vantagens do líquido pulverizado sobre chama (LFS) é o fato de que
qualquer elemento que possa ser aplicado na forma líquida pode ser usado para
formar nanopartículas, como reproduzido por Makela et al. (2004).
F. Redução em Fase Líquida
Segundo Li et al. (2006), a Redução em Fase Líquida consiste em acrescentar
um redutor forte em uma solução salina contendo um íon metálico, reduzindo-o a
metal precipitado na forma de nanopartículas. A simplicidade e produtividade faz da
redução em fase líquida o método mais largamente usado atualmente na síntese de
nanopartículas de ferro para aplicações ambientais.
O agente redutor mais comumente usado é borohidreto de sódio (NaBH4) e
tanto o cloreto férrico (FeCl36H2O) como o sulfato ferroso (FeSO47H2O) em solução
aquosa são usados como fornecedores de íon metálico de ferro e, por este motivo,
as nanopartículas de ferro obtidas a partir deste método são identificadas neste
trabalho como FeBH, como pioneiramente preparado por Glavee et al. (1995).
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Ponder et al. (2001) desenvolveram uma resina suporte ou uma sílica gel de
nZVI-partículas, sintetizadas a partir da redução por borohidreto, as quais
comprovaram ser eficazes na redução de metais pesados. As partículas suportadas
em resina tiveram um tamanho médio reduzido a 10-30 nm e área de superfície
específica aumentada de 24,4 ± 1,5 m2/g.
G. Redução de fase gasosa
Referendada por Nurmi et al. (2005) e neste trabalho como FeH2, as nZVIpartículas sintetizadas por redução de fase gasosa, identificadas como RNIP e
comercializadas por Toda Kogyo Corporation-Shaumberg, são as mais utilizadas em
aplicações ambientais e produzidas pela redução a quente de partículas de goetita e
de hematita com hidrogênio (H2), à temperatura entre 350º e 600ºC.
Os gases resfriados por imersão em água, geram nZVI-partículas oxidadas na
superfície (encapsulamento por oxidação) com núcleo metálico, que depois de secas
estão prontas para redução de compostos organohalogenados e/ou metais pesados.
As nZVI-partículas obtidas por esse processo de síntese consistem de materiais de
duas fases de Fe3O4 e -Fe0, com 65% em peso de Fe, tamanho médio entre 50 e
300nm e área superficial específica entre 7 e 55 m2/g.
H. Óxido Férrico Mesoporoso
Segundo a notação IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
materiais microporosos têm diâmetros de poro de menos de 2 nm e os materiais
macroporosos têm diâmetros de poro maiores do que 50 nm; a categoria
mesoporoso apresenta poros de diâmetros entre 2 e 50 nm.
O oxido férrico mesoporoso é caracterizado por Microscópio Eletrônico de Varredura (Scanning Electrons Microscopy –SEM), apresentando, em média, 175m2/g
de área superficial específica e poros de cerca de 2 nm de diâmetro.
Para a certificação do potencial reativo alcançado com o aumento da área de
superfície específica dada pelos poros, Liu et al. (2007) realizaram testes com óxido
férrico mesoporoso obtido contra reações de conversão de monóxido de carbono
(CO) a dióxido de Carbono (CO2) e carbono, revelando uma atividade reativa cerca
de duas vezes maior que aquela obtida com oxido férrico nanoparticulado, como
aqueles FeH2 e FeBH, descritos com mais detalhes no item 4.5.12. C).
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4.5.11 Estabilização das nZVI-partículas
Conforme Keane (2009) as nZVI-partículas podem ser revestidas de outros
metais (p. ex., platina, ouro, níquel, e paládio) que atuam como catalisadores
durante a redução dos contaminantes, sendo que essas partículas bimetálicas em
nanoescala (Bimetallic Nanoscale Particles – BNPs - bnZVI) são geralmente mais
reativas do que as nZVI-partículas puras, fato que a combinação de metais aumenta
a cinética da reação de redução/oxidação (redox).
Como alertam os estudos de He et al. (2005), tal procedimento de reação
implica em reações mais rápidas com os contaminantes, contudo, esses catalisadores geralmente não reduzem as possibilidades de aglomeração, e por vezes,
outros revestimentos necessitam ser usados além dos catalisadores metálicos, para
estabilizar as partículas e reduzir a atração entre elas.
Nem todas as modificações superficiais potencializam a reação na mesma
taxa, visto que diferentes catalisadores, como Ni/Fe ≈ Pd/Fe> Cu/Fe> Co/Fe> Au/Fe
≈ Fe> Pt/Fe, geram diferentes taxas de reação, não havendo, contudo, nenhuma
tendência periódica óbvia de reatividade, confirmada por estudos (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2008).
Conforme demonstrou o estudo de Cwerthy et al. (2006), se dá a redução de
tricloroeteno com ferro granulado aditivado com paládio, que é o metal mais
comumente usado na formação das bnZVI-partículas utilizadas em testes laboratoriais e piloto, e cujos resultados comparativos com outras formas de ferro podem ser
melhor avaliados pelo gráfico apresentado em estudo da Environmental Protection
Agency (2008) e Wang et al. (1997) na redução de TCE e mostrado na Figura 22.
Como ainda descrito por He et al. (2005), para superar a atração entre as nZVIpartículas aos grãos de solo, melhorar a reatividade, reduzir a aglomeração, a
sedimentação e a corrosão, revestimentos superficiais podem ser acrescentados às
nZVI-partículas para aumentar a carga superficial e fornecer a estabilização
eletrostática ou a repulsão estérica, reduzindo a interação entre a superfície
altamente reativa das nZVI-partículas puras e as condições geoquímicas dos meios
circundantes, por exemplo DO e água.
Os revestimentos biodegradáveis são ideais para reduzir a introdução de
contaminante adicional em um sítio, além de poderem ser utilizados como
micronutrientes à biota microbiológica local, promovendo um processo consorciado
com bioremediação.
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Figura 22 – Reações de TCE com pó de ferro comercial
puro e modificado com paládio Pd/Fe e nZVIpartículas puras e modificadas com paládio nZVI/Pd
com TCE de 2mg/L inicial e solução de metal de
2g/100ml
Fonte: WANG et al., 1997.

Atualmente, a maioria dos processos de síntese de nZVI-partículas descritos
no item 4.5.10, já são projetados com um revestimento para lhes fornecer uma
função específica, inclusive a estabilização, como, por exemplo, o revestimento com
matéria orgânica natural, que aumenta a mobilidade das partículas, como relatado
por Johnson et al. (2009) e mais detalhadamente por Phenrant et al. (2009), que
afirma haver três formas principais nas quais os revestimentos podem afetar a
reatividade das partículas nZVI:
1)
2)

pela inibição da difusão e adsorção dos substratos dos sítios reativos
superficiais;
pela redução da taxa de reação na superfície, bloqueando o acesso a sítios
reativos,
Os experimentos de Kustov et al. (2009) apud Keane (2009) mostram

diferentes revestimentos que melhoram, reduzem e não afetam na reatividade das
nZVI-partículas, tais como:


biopolímeros hidrofóbicos como amido, goma guar, algenato e aspartame;



carboximetil celulose;



quitosana;



matéria orgânica natural como o ácido húmico;



polieletrólitos como ácido poliacrílico e resinas trocadoras de íons ;



anfifílicos, incluindo vários surfactantes (emulgadores), que podem ser
aniônicos, catiônicos, ou não-iônicos;



várias micro-emulsões à base de óleo.
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Por outro lado, ainda que estudos de avaliação para uso de revestimento sejam
úteis, estes são limitadas, quanto a sua utilidade generalizada, por haver uma grande dificuldade em se reproduzir as condições dos subsolos e as diferenças entre
diferentes lençóis d’água, condições únicas a cada sítio de reabilitação em potencial.
Novas investigações a procura de tipo adequado de revestimento para cada
sítio a ser reabilitado são necessárias, de forma a determinar aquele(s) que melhor
se adequem às específicas condições ambientais do sítio em questão.
Outros revestimentos servem também para aumentar a vida média e a mobilidade das nZVI-partículas, tais como certos polieletrólitos, a exemplo de sulfonato de
poliestireno (Polystyrene Sulfate – PSS) que aumentam o tempo de mobilidade das
nZVI-partículas, reduzindo a atração magnética entre elas e entre os grãos de solo.
A maioria dos estudos usa uma combinação de modificações superficiais (isto
é, tanto para efeito de catalise como de revestimento), porém ainda não está muito
bem definido, na pesquisa atual disponível, se todos os catalisadores e
revestimentos são efetivamente adequados para todos os contaminantes ou se
certas modificações superficiais só possam ser usadas para certos contaminantes.
Por outro lado, a escolha de qualquer alteração na superfície das nZVI-partículas deve sempre considerar as condições geoquímica do sítio a ser reabilitado.
A Figura 23 mostra alguns tipos diferentes de revestimentos que foram
investigados até o momento com nZVI-partículas, cada um dos quais apresenta um
efeito diferente na mobilidade das mesmas no subsolo.

Figura 23 – Métodos possível de estabilização das nZVI-partículas
Fonte: KUSTOV et al. 2009 apud KEANE, 2009.
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Já a Figura 24 mostra a diferença na aglomeração entre partículas Pd/Fe, e
partículas Pd/Fe revestidas com um estabilizador, e a Figura 25 frascos contendo
nZVI-partículas puras e estabilizadas, em diferentes períodos de tempo.

Figura 24 – Imagens de Microscópio de Transmissão Eletrônica (TEM) de (a)
0,1g/L de nZVI-partículas não estabilizadas e (b) 0,2% do peso de
nZVI/Pd estabilizadas com Carboximetil Celulose Sódica (NaCMC)
Fonte: HE et al., 2005.

Figura 25 – Frascos contendo nZVI-partículas puras e estabilizadas em
diferentes períodos de tempo: a e b – nZVI pura e estabilizada
respectivamente depois de 1 min. c e d – depois de 10 min. e e f
depois de 2 horas g nZVI pura depois de 2 dias e h nZVI/Pd
estabilizadas depois de 60 dias
Fonte: KANEL et al., 2008.
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4.5.12 Formas de Aplicação das mZVI e nZVI-partículas
A. Ferro Metálico ZVI
A princípio, existem quatro tipos de partículas de ferro metálico aplicadas em
processos de reabilitação, conforme pioneiramente citado por Wang et al. (1997) e
mais recentemente por Keane (2009):
1.

ferro de valência zero em nanoescala, ou nanopartículas de ferro (nZVI),

2.

ferro de valência zero em microescala, ou micropartículas de ferro (mZVI),

3.

ferro de valência zero emulsionado em microescala entre 0,1 e 1 µm ou nanopartículas de ferro emulsionadas (emZVI ou enZVI),

4.

e ferro de valência zero bimetálica em nanoescala, ou nanopartículas de ferro
bimetálico (bZVI ou bnZVI).
As formas mais comumente aplicadas na reabilitação ambiental com mZVI e

nZVI-partículas metálicas puras encontram-se descritas no item 4.6 a seguir.
B. Estrutura de Núcleo Encapsulado das nZVI-partículas
Como relatado por Li et al. (2006), o núcleo encapsulado por oxidação executa
um importante papel na reabilitação ambiental por representar uma condição natural
de oxidação das nZVI-partículas, além de manter uma alta reatividade dirigida pelo
núcleo de ferro, devido ao reduzido tamanho e alta área de superfície específica.
Por outro lado, como a oxidação depende fortemente do tamanho da partícula,
muitos pesquisadores têm procurado aplicar uma camada passivadora consistida de
um óxido ou um metal nobre estável para proteger o núcleo da oxidação.
O FeH2 disponível no comércio também possui uma cápsula de óxido, obtida
pela exposição controlada de ferro metálico à água. Já outros pesquisadores que
usam óxido de ferro nanoparticulado aplicam metal nobre estável, metal oxidado, ou
um polímero para melhorar as propriedades das nanopartículas.
Nurmi et al. (2005) investigaram a estrutura de FeH2 e FeBH, largamente usadas
na reabilitação ambiental, identificando que a difração de raios-X (XRD) das
nanopar-tículas de FeH2 mostrou duas fases, α-Fe0 e Fe3O4, com uma relação metalóxido de 70 - 30 %.
Os dados de análise de TEM para FeH2 e FeBH, apresentados nas Figuras 26 e
26, demonstram que estas partículas estão agregadas e são irregulares e ainda se
compõem de um núcleo de Fe0 encapsulado com óxido policristalino.
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Específicamente para as nanopartículas de FeBH, as imagens de TEM apresem
na Figura 27 revelam que os cristais encontram-se em tamanho menor que 1,5 nm e
são agregados esféricos aproximadamente de 20 a 100 nm de diâmetro de
partículas, os quais, posteriomente, são agregados em cadeias maiores.

Figura 26 - TEMs de FeH2. (A) Imagem da amostra com baixa
magnitude (B) Imagem de alta resolução de partícula
metálica irregularmente formada. (C) Imagem de alta
resolução de concha de óxido em volta de partícula
metálica. (D) Imagem de baixa resolução de amostra
secada rapidamente.
Fonte: LI et al., 2006

Figura 27 - TEMs de FeBH. (A) Imagem de amostra com baixa
ampliação (B) imagem de partícula metálica com maior resolução (C)
imagem de campo escuro de partícula metálica com destaque de
pequenos cristais de metal. (D) imagem de baixa resolução de
amostra seca rapidamente. (E) imagem de alta resolução de amostra
seca rapidamente, mostrando camada distribuída de cobertura entre
as partículas
Fonte: LI et al., 2006
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A partícula individual apresenta uma estrutura de núcleo encapsulado com
várias partículas agregadas à estrutura em cadeia. Outras referências, como He,
(2005), Li (2006), Wang (2004), Zhang (2003), também revelam que as
nanopartículas sintetizadas agregaram-se em cadeia ou em estrutura de floco.
A agregação das nanopartículas é difícil de ser evitada em aplicações ambientais e, como consequência, a área de superfície específica de tal agregado de nanopartículas é muito diferente de uma nanopartícula dispersa.
Conforme mostrado na Tabela 8, esta questão é especialmente importante,
com respeito à determinação da área superficial reativa e sítios reativos na
superfície de partícula, visto que é a agregação da nanopartículas de ferro que
impede o seu fluxo através dos poros do solo, resultando, consequentemente, no
decréscimo de seu translado até os contaminantes de uma área a ser reabilitada.
Tabela 8 – Sumário das propriedades de forma e superfície

Amostras

Área Superfícial
Específica
(m2/g)

Forma

Observações

Fe
Fe
Fe

N/A
29
33,5

Não esférica
Irregular
Irregular

Fe

33,5

Não esférica

Pd/Fe

35 ± 2,7

Esfera Rugosa

Fe

31,4

N/A

Como recebida
Como recebida
Como recebida
Redução de
Borohidreto
Redução de
Borohidreto
Redução de
Borohidreto
Redução de
Borohidreto

Fe

24,4 (não reagido),
37,2 (corroído)
24,4 ± 1,5 (ferregal)
21,7 ± 1,5 (não
suportado )
13,87 e 15,08 para 2
amostras
24,4 ± 1,5 (suportado)
21,7 ± 1,5 (não
suportado)
33,9

Fe/Ag

35

Irregular

Fe
Ni/Fe

18
59

N/A
Não esférica

Fe
Fe
Fe
Fe

N/A: não avaliado

Fonte: LI et al., 2006.

Amorfa
N/A

Redução de
Borohidreto

irregular

Modelo Esférico e
7,87g/m3 para Fe

Irregular

85% Fe0

N/A

N/A
Núcleo de Fe0 +
dopagem Ag
83% Fe0
53,1% Fe0 15,6% Ni
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C. Óxido de ferro mesoporoso
O estudo de síntese de óxido de ferro mesoporoso de Liu et al. (2007), revelou
sua grande reatividade catalítica em relação a outros óxidos metálicos, devido à sua
grande área superficial específica (SSA), na ordem de 175 m2/g contra 15 m2/g de
óxido de ferro comercial e 70m2/g de óxido de ferro nanoparticulado. Esta alta
reatividade ficou comprovada na reação de conversão de monóxido de carbono
(CO) a dióxido de Carbono CO2 e carbono, onde 56% do CO foi convertido com
óxido de ferro mesoporoso, contra 34% para óxido de ferro nanoparticulado e 25%
para óxido de ferro microparticulado comercial.
As grandes áreas superficiais e as estruturas em forma de flor do óxido de
ferro mesoporoso são características desejáveis nas reações de catálise, nas quais
o transporte de massa no interior das partículas mesoporosas facilita as reações
catalíticas, visto que 175 m2/g e 2 nm de diâmetro de poro equivalem às partículas
de tamanho de 2,7nm quanto à atividade de catálise, tamanho este muito difícil de
ser alcançado em quaisquer dos processos de síntese até o momento testados.
As nZVI-partículas metálicas puras podem também formar poros em seu
interior, como as de 10nm que podem produzir poros aproximadamente com 4nm e
ter uma atividade catalítica muito alta, porém, devido à complexidade e custo, tal
produção torna-se inviável comercialmente.
A Figura 28 apresenta imagens de óxido de ferro mesoporoso em SEM e TEM
e a Figura 29 apresenta gráfico com isotérma de adsorção de nitrogênio por óxido
de ferro mesoporoso.

Figura 28 – a Imagem SEM de óxido de ferro mesoporoso – b Imagem TEM de óxido de
ferro mesoporoso – c Imagem TEM de óxido de ferro mesoporoso em
alta magnificação.
Fonte: LIU et al., 2007.
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Figura 29 – Gráfico com curva isotérmica de adsorção de nitrogênio
por óxido de ferro Mesoporoso e gráfico interno com curva
de distribuição calculada da isotérmica
Fonte: LIU et al., 2007.

D. Ferro Bimetálico
A grande área de superfície específica é um fator importante que afeta as
propriedades físico/químicas das nanopartículas, tal como o tamanho de partícula, a
estrutura de núcleo encapsulado e a composição.
A pesquisa recente mostra que as nanopartículas de ferro têm reações eficientes e eficazes de redução com certas espécies de contaminantes, tendo na área de
superfície específica parte importante das reações, como apresentado na Tabela 8.
Segundo os experimentos de Zhang et al. (1998) com nanopartículas
bimetálicas de paládio/ferro (Pd/Fe), paládio e zinco (Pd/Zn), platina e ferro (Pt/Fe) e
níquel e ferro (Ni/Fe) e os experimentos de Lien et al. (2005) com nanopartículas de
paládio e zinco (Pd/Zn), ambas as pesquisas compararam as nanopartículas
metálicas com aquelas em micro escala já comercializadas e utilizadas em
processos de reabilitação, concluindo que a área de superfície especifica para a
forma em nanoescala foi da ordem de 1 a 2 vezes maior.
Essa grande área específica fornece mais sítios reativos, que é a razão por que
as partículas de ferro em nanoescala permitem maiores reações com os contaminantes, sendo essa alta reatividade também devida à alta densidade de superfícies
reativas e maior reatividade intrínseca dessas superfícies.
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4.5.13 .Procedimentos de Reabilitação Ambiental com mZVI e nZVI-partículas
Já existe no momento uma larga variedade de compostos clorados, metais
pesados e outros que têm sido adsorvidos, imobilizados e desalogenados por
redução na presença de Fe0 micro e, ultimamente, nanoparticulado.
Cada grupo de compostos mostra o seu próprio esquema de degradação, que
combina reações químicas com diferentes contaminantes e, por vezes, com auxílio
de microrganismos naturais locais. Muitos destes microrganismos são capazes de se
adaptar ao ambiente alterado pelo acúmulo de contaminantes ou por intermediários
de desalogenação redutiva. Tal adaptação leva ao desenvolvimento de uma
população microbiana e decomposição destes intermediários, naturalmente ou por
processos de bioaumentação ou bioestimulação, descritos no item 4.3.3 –A.
Como enfatizado por Müller et al. (2010), antes que os procedimentos de
reabilitação sejam implementados, um modelo exato do sítio é necessário, tendo
como foco a transportabilidade na vida reativa e a existência de outros potenciais
compostos, que poderão reagir com as nZVI-partículas.
Em estudos de caso apresentados no item 4.6 a seguir, alguns cálculos
estequiométricos indicaram que um montante de nZVI-partículas não foi suficiente
para degradação de uma pluma de contaminantes, devido ao fato de não terem sido
consideradas as condições geoquímicas subterrâneas e superficiais do solo.
Conforme determina a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2007),
antes de uma reabilitação, três processos de avaliação devem ser executados:
1.

a geologia, a hidrogeologia, a geoquímica e a microbiologia do sítio a ser
reabilitado devem ser avaliadas previamente, bem como a identificação e
quantificação, o mais precisa possível, do(s) contaminante(s).

2.

testes laboratoriais são necessários, investigando se as nZVI-partículas
possam ser utilizadas de forma eficiente, eficaz e economicamente viável.

3.

se os testes laboratoriais se mostrarem favoráveis, testes piloto devem ser
executados em uma pequena área do sítio, de forma a fornecerem novas
informações quanto ao montante, mais preciso, de nZVI-partículas necessárias,
e possíveis e inesperados desafios a serem enfrentados, permitindo, além
disso, um ajuste nos parâmetros de injeção, tais como extração por meio de
bomba, concentração, pressão, velocidade entre outros.
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4.5.14

Procedimentos de injeção para mZVI-partículas e nZVI-partículas

A Environmental Protection Agency (2005) relata haver pouca necessidade de
infra-estrutrua para a injeção de mZVI-partículas e nZVI-partículas em comparação
com métodos convencionais, ainda que os sistemas de injeção tenham sido
modificados com o tempo.
Para estocagem e manipulação de grandes volumes de mZVI e nZVI-partículas
em suspensão alguma infraestrutura é necessária, como contêineres, equipamentos deaglomerantes, tanques de mistura e um sistemas de ventilação.
Os estudos de caso atentam às aplicações em campo conduzidas em
aquíferos porosos, rochas fraturadas e sedimentos não consolidados, identificando
que a reabilitação em formações geológicas densas são menos eficientes, ainda
que, por vezes, melhores que outros métodos de reabilitação mais caros e menos
eficientes.
Segundo Müller et al. (2010) os procedimentos de injeção das nZVI-partículas
são dependentes do tamanho médio, da massa e concentração das partículas,
sendo que são usadas, normal e aproximadamente, entre 50-300 nm de diâmetro,
dependendo das condições ressaltadas anteriormente, e devido também à
propriedade de rápida aglomeração detalhada no item 4.5.9 - A.
Estudos de aplicações piloto têm identificado, de uma forma geral, que a
mobilidade das partículas diminui com o aumento da concentração, contudo, para
concentrações na ordem de 10 a 30 g/L, as partículas são mais móveis.
Uma pasta fluida de nZVI-partículas pode ser introduzida na sub-superfície,
usando uma variedade de fluidos de transporte, tais como água, gás nitrogênio, óleo
vegetal, dentre outros, que possam dispersar as nZVI-partículas na área foco.
Devido às nZVI-partículas terem uma vida relativamente curta, necessitando
normalmente mais de um tratamento de reabilitação em um mesmo sítio, a massa
total necessitada de nZVI-partículas e o intervalo de injeção depende de :


volume de solo e lençol de água contaminados;



concentração dos contaminantes, fase separada ou dissolvida e a massa total;



características do aquífero, incluindo a permeabilidade e anisotropia;



química do lençol d’água;



taxa de biodegradação incidente.
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A quantidade de poços de injeção depende do raio de influência de cada poço
e da movimentação das nZVI-partículas, da geologia do sítio (permeabilidade,
tamanho de poro, heterogeneidade do aquífero, entre outros) e da tecnologia de
injeção (concentração na pasta fluida, velocidade de injeção).
Recentes estudos na Universidade de Stuttgart demonstraram que em um
período de 20 minutos as partículas se moveram, em média, entre 100-900 mm,
dependendo da geofísica do solo, representando uma velocidade de injeção de
0,6 m/h a 3,2 m/h para uma concentração constante de 30 g/L.
Em um fluxo radial do ponto de injeção, a velocidade diminui exponencialmente
com o aumento da distância do ponto de injeção. A significância desta dependência
espacial na velocidade de fluxo da mobilidade das partículas está sendo atualmente
investigada na pesquisa de Boer et al., 2009.
Tipicamente, a pressão de injeção da pasta de nZVI-partículas em meios porosos de solo é menor de 1-2 bares, e é realizada segundo os seguintes quatro
métodos:
1.

Técnicas de pulso direto, que envolvem equipamentos de perfuração de pulso
direto ou de ponto de injeção estacionária, para introduzir nZVI-partículas na
zona de tratamento.

2.

Fraturador Pneumático, que usa ar para criar uma rede de fendas de fluxos
preferenciais ao redor do ponto de injeção, melhorando a distribuição das nZVIpartículas.

3.

Tecnologia de pulso por pressão, que usa pulsos de pressão regulares de
injeção de pasta fluida de nZVI-partículas, forçando-a na direção da subsuperfície.

4.

Injeção de líquido atomizado, que combina uma mistura de nZVI-partículas
fluidas com um gás de arraste (p. ex. nitrogênio) para criar um aerossol,
dispersado no local de tratamento.
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4.5.15 Aplicação Ambiental das nZVI-partículas
Como salientado por Li et al. (2006), dos produtos pesquisados, muitos já em
plena aplicação trazidos pelos recentes conhecimentos em nanotecnologia, as nZVIpartículas tem se revelado uma importante alternativa em aplicação de reabilitação
ambiental, considerando o grande aumento da já conhecida reatividade do ferro em
aplicações de reabilitação ambiental na forma granulada e microparticulada.
Nesta diminuta escala as nZVI-partículas, além da grande área de superfície
especíﬁca e maiores sítios reativos superficiais, tem ainda a capacidade de permanecer em suspensão, o que facilita a injeção no solo e até mesmo no interior das
plumas, com eficaz e eficiente degradação de grande número de contaminantes
Por outro lado, contudo, como já salientado no item 4.5.9-A, devido à grande
facilidade de formar aglomerados, tem sido difícil a adequação de métodos de reabilitação que diminuam ou evitem tais propriedades das nZVI-partículas, mantendo-as,
de forma estável, em suspensão por longos períodos (SCHRICK et al., 2004;
ZHANG et al., 1998 e SINGNORETTI et al., 2003).
Mais recentemente, os últimos relatórios da Environmental Protection Agency
(2009) e da Eurodemo (2009) certificam que as nZVI-partículas tem se mostrado
como um agente remediador versátil na reabilitação de solo e água, como
demonstra o Quadro 4, se firmando como alternativa já considerada em relação aos
métodos consagrados, tanto para contaminantes inorgânicos como orgânicos,
adaptando as técnicas aos diferentes sítios de contaminação.
Tetraclorocarbono

Crisoidina

cis-Diclorometeno

Clorofórmio

Tropaeolina

trans-Diclorometeno

Diclorometeno

Ácido Laranja

1,1-Dicloroeteno

Cloremeteno

Ácido Vermelho

Cloreto de Vinila

Hexaclorobenzeno

Mercúrio

PCBs

Pentaclorobenzeno

Níquel

Dioxinas

Tetraclorobenzeno

Prata

Pentaclorofenol

Triclorobenzeno

Cádmio

NDMA

Diclorobenzeno

Bromofórmio

TNT

Clorobenzeno
DDT
Lindano

Dibromoclorometeno
Diclorobromometeno
Tetraclorometeno

Dicromatos
Arsênio
Percloratos

Orange II

Triclorometeno

Nitratos

Quadro 4 – Alguns dos principais contaminantes remediados por nZVI-partículas
Fonte: EURODEMO, 2009
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O ferro de valência zero (ZVI), como já relatado no item 4.5.2, é um agente de
redução moderado, que, em meios aquosos, reage com oxigênio dissolvido na água,
e apresenta, em meio a outros oxidantes, como mostrado na Tabela 8, um aumento
do pH e uma redução do potencial de redox (ORP), além de propiciar um ambiente
microbiano anaeróbio pelo consumo do oxigênio.
Segundo Müller et al. (2010), há dois caminhos na degradação dos organoclorados: a hidrogenólise através de subsequente desalogenação e a beta eliminação,
e os metais pesados, na forma de sais solúveis, reagem como as nZVI-partículas à
forma elementar (metálica) não solúvel, imóvel e não biodisponível.
A Figura 30 demonstra, esquematicamente, os processos de reação das nZVIpartículas.

Figura 30 – Esquema de processo de adsorção ou imobilização e
dehalogenação por redução com Fe0 nanoparticulado
Fonte: Adaptado de ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009.

a.

Degradação de compostos orgânicos
Na linha dos organoclorados delimitados neste trabalho, os DNAPLs apresen-

tam diferentes formas de remediação com as nZVI-partículas, dependendo das condições geoquímicas e geofísicas dos sítios onde estes contaminantes se encontram.
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I.

Com Nanopartículas de Ferro Puras (nZVI-partículas)
As nZVI-partículas podem reduzir quase todos os hidrocarbonetos halogenados

a compostos menos tóxicos, como hidrocarbonetos, cloretos e água.
Os Estudos de Caso apresentados no item 4.6 relatam alguns dos principais
experimentos laboratoriais, aplicações piloto e até mesmo as primeiras aplicações
comerciais que fazem uso de nZVI-partículas através de diferentes técnicas em
diferentes áreas e condições de contaminação com os DNAPLs.
Os melhores resultados demonstrados por tais estudos acusaram remoção de
DNAPLs na ordem de 99% em 24 horas, dependendo do tipo de síntese de ferro
nanoparticulado (a exemplo dos FeH2 e FeBH), do tipo, mistura e concentração de
contaminantes, e condições geofísicas da área de contaminação.
II.

Com Nanopartículas Bimetálicas de Ferro
Como descrito no item 4.5.9-B, os átomos de ferro nas superfícies das nano-

partículas se oxidam, podendo oxidar também os átomos do núcleo, diminuindo e
até inativando a sua reatividade e a capacidade de degradação dos contaminantes.
Por este motivo, experimentos com encapsulamento das nZVI-partículas pela
adição superficial de outros metais, tais como níquel (Ni) e paládio (Pd) vêm sendo
desenvolvidos na formação de nanopartículas bimetálicas de ferro (bnZVIpartículas). Os resultados têm demonstrado um prolongamento na reatividade
tornando-as também eficientes na remediação de maior número de DNAPLs.
Um exemplo de tal condição de perda de eficiência das nanopartículas de ferro
pode ser obtido pelos experimentos de Li et al. (2006) e Zhang et al.(1998), cujos
resultados estão traduzidos na Tabela 9 com uma comparação de desalogenação
redutiva de metanos clorados com nZVI, bnZVI e mZVI-partículas.
III.

Com Nanopartículas de Óxido de Ferro – (onZVI-partículas)
Segundo Li et al. (2006), a literatura técnica informa que o óxido de ferro nano-

particulado pode ser aplicado para reduzir metanos polihalogenados.
Como descrito anteriormente, as nanopartículas de ferro bimetálicas podem reduzir o tetracloreto de carbono (CT) efetivamente, mas alguns subprodutos são mais
tóxicos que o próprio, como o clorofórmio (CF) e diclorometano (DCM).
Por outro lado, alguns estudos sugerem que a valência variada de nanopartículas Fe+2 – Fe+3 possa promover a formação de carboxil (HCOO−) com toxicidade relativamente menor que produtos halogenados.
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Tabela 9 – Comparação da desalogenação redutiva de metano clorado por partículas de
ferro micro, nano e bimetálicas.
Fe
Concentração
carregado
Incial (mg/L)
(g/20 ml)
CHCL
CCl4

Tempo de
Redução (h)
CCl

CHCL

4

3

CCl4

CHCL3

N/A

Micro
Fe0

CHCL3

20

15,9

N/A

72

N/A

>98

N/A

N/A CHCl3
(reduzido
completamente
depois de 100
h) CH4, CH2Cl2

Nano
Fe0

CCl4

Produtos Finais

0,25

15,86

14,8

20

>80

100

95

CH4(41%),
CH2Cl2(51%)

CH4(38%),
CH2Cl2(59
%)

Fe-Pd

3

Porcentagem
de Redução (%)

0,25

15,4

14,3

1

1

Abaixo
da
detecção

>98

CH4(53%
depois de 2h),
CH2Cl2(23%)

CH4(70%),
CH2Cl2(17
%)

NA: não avaliado e ver limite de detecção

Fonte: Adaptado de LI et al., 2006.

O uso de nanopartículas de ferro fortemente oxidadas nas superfícies parece
ter maior capacidade de degradar alguns produtos halogenados a produtos carboxilados, como sugere os experimentos de Mccormick et al. (2004) com tetracloreto de
carbono, no qual 93% foi reduzido em 120 horas, sendo 38% em monóxido de
carbono (CO) e 9% em metano (CH4), fazendo uso de onZVI-partículas.
IV.

Com Nanopartículas adsorvida em Carvão Ativado (cnZVI-partículas)
Da mesma forma, para aumentar a reatividade das nZVI-partículas, estas são

fixadas nas superfícies das micro e nanopartículas de carvão ativado coloidal,
formando as cnZVI-partículas, diminuindo, em muito, a agregação.
As cnZVI-partículas foram desenvolvidas no Centro de Pesquisa Ambiental de
Helmholtz na Alemanha e possuem diâmetro médio de 50–200 nm, menores que o
silte que compõe essencialmente a maioria dos solos.
Essa combinação de carvão ativado como adsorvente e nZVI-partículas como
redutor, aumenta a distribuição no solo com consequente aumento das reações de
remediação dos DNAPLs, somado ao fato de que tanto o carvão como o ferro são
considerados como agentes remediadores não tóxicos pela maioria das agencias de
proteção ambientais europeias e norte americanas, além da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo em São Paulo/Brasil.
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Um sumário de aplicações de nanopartículas de ferro na degradação DNAPLs
é enumerado na Tabela 10.
Tabela 10– Sumário de nanopartículas de ferro na degradação de DNAPLs
Tipo Nano Carga
Concentração
DNAPLs
Fe0
Fe0 (g/L)
(mg/L)
FeBH

13,75

TCE

FeBH

1,5

TCE

FeBH

5

FeH2

Fe

TCE

1,9

TCE

0,36
1,9
0,36

TCE

Efetividade de
Remoção

Produto Final

4,68

>99% em 24 h

C2H6

20

100% em 54 h

100

40% em 75 h

20

100% em 1 h

100

100% em 105 h

4,4

90% em 1,5 h

70-80% C2H6,

290

80% em 2 dias

20-30% C3-C6 produtos

4,4

85% em 4,5 dias

74,5% C2H4 20,9% C2H6

290

52% em 8 dias

84,3% C2H2; 7,8% C2H4

C2H4
C2H4

Fe

BH

20

TCE

20

100%

C2H6,C2H4,C3H18

Fe

BH

200

PCBs

N/A

50%

Bifenil

Fe

BH

50

PCBs

5

25% em 17 h

Fe–Pd
(estabilizado
com amido)

0,1

TCE

52

98% em 1 h

Fe–Pd

0,1

TCE

52

78% em 2 h

Fe–Pd

5

TCE

20

∼100% em 90 min.

Bifenil
TCE destruído
completamente, cloreto
como indicador
TCE destruído
completamente cloreto
como indicador
∼80% C2H6

Fe–Ni

0,1

TCE

23,4

∼ 98% em 2 h

Fe-Ag

25

HCB

4

∼100% em 4 dias

Fe3O4,/Fe2
O3

ND

CT

ND

∼ 93% em 2 h

4,85

indicado por
pseudo primeira
ordem de ritmo
constante

α-Fe2O3

2

25 m /L

Dibromo
dicloro
metano

C4H10C6H14, C8H18
Tetraclorobenzeno,
Triclorobenzeno
48% CHCl3, 38%
CO,9% CH4
∼74% formado, ∼33%
trihalometano

NA: não avaliado; ND: não detectado e ver limite de detecção.

Fonte: Adaptado de Li et al., 2006.

Infelizmente, até o momento, não há registro na literatura científica de nenhum
teste piloto com cnZVI-partículas, ficando pouco nítida a real efetividade deste
método como uma alternativa a ser considerada comercialmente, em relação aos
métodos consagrados de remediação de DNAPLs.
Consta, contudo, projeto piloto de reabilitação financiado pelo governo alemão
para maio/2010 (ainda em curso sem resultados preliminares) com cnZVI e tendo
como executores os parceiros Helmholtz Zentrum für Umweltforschung UFZ e a
Golder Associates (MÜLLER et al., 2010).
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V.

Com Nanopartículas Emulsionadas (eZVI-partículas)
Conforme já destacado anteriormente, as nanopartículas de ferro são eficazes,
porém, nem sempre são eficientes na destruição de DNAPLs. Uma das dificuldades
de reatividade das nanopartículas de ferro, além daquelas já relatadas, está no fato
de suas dispersões serem normalmente realizadas em soluções aquosas, sendo
que os DNAPLs são poucos solúveis nestas soluções aquosas, dificultando assim, a
interação com as nanopartículas e consequente degradação destes contaminantes.
Atentados neste sentido, conforme também relatado por Müller et al. (2010), a
Universidade da Flórida e o Centro Espacial de Kennedy (NASA) desenvolveram um
método no qual as nZVI-partículas estão imersas em gotículas de aproximadamente
15µm de diâmetro, rodeadas por água, e compostas por tensoativo surfactante e
óleo vegetal biodegradável, formando uma membrana líquida de óleo, conforme
mostrado na Figura 31. A Figura 32 mostra nZVI-partículas suportadas em carvão e
emulsionadas em óleo vegetal, ecnZVI, permitindo maior interação com os DNAPLs.

Figura 31 – Comparação da interação das
ecnZVI com DNAPLs
Fonte: adaptado de MÜLLER et al., 2010

Figura 32 – Estrutura de partículas enZVI
Fonte: Adaptado de MÜLLER et al., 2010
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b.

Remoção de Íon Metálico
Além dos DNAPLs, os íons metálicos como arsênio (As), chumbo (Pb) e crômio

(Cr), introduzidos naturalmente no meio ambiente (reação bioquímica, corrosão
natural, emissões vulcânicas) e por atividades humanas (incineração, disposição
industrial, queima de carvão, escapamentos de carros), são biodisponibizados com
grandes prejuízos ao ambiente e à saúde humana.

I.

Remoção de Arsênio (As)
O arsênio é um carcinogênico conhecido e exposição a altas concentrações

pode resultar em câncer de bexiga, de pulmão ou de pele.
Os experimentos de Kanel et al. (2006) e Kanel et al. (2005), detalhados no
item 4.6 a seguir, respectivamente abordam a redução de As+5 a As+3 e a adsorção
de As+3 na superfície das nanopartículas na ordem de 1 a 3 vezes mais do que as
micropartículas.
II.

Remoção de Crômio (Cr) e Chumbo (Pb)
O Crômio (Cr) e o Chumbo (Pb) são também contaminantes de altos riscos

ambientais quando na forma salina solúvel em água, motivando a pesquisas com
nZVI-partículas, tendo em vista a boa capacidade do ferro em reduzir Cr(VI) e Pb (II)
à formas insolúveis, imobilizadas e não biodisponíveis.
Também no item 4.6 os experimentos de Ponder et al. (2001) e Ponder et al.
(2000) são descritos, nos quais as nZVI-partículas retidas em superfícies de
polímeros (Ferrogel) comprovaram serem eficientes e eficazes na separação e
imobilização de Cr(VI) e Pb(II) em soluções aquosas, pela redução de Cr+4 a Cr+3 e
de Pb+2 a Pb0.
De uma forma geral, na maioria dos experimentos disponibilizados na literatura
científica é observado o relato da imobilização rápida de Cr+5 e Pb+2 por nZVIpartículas de diferentes tamanhos em diferentes técnicas de reabilitação. Estes
relatos sugerem haver tanto ações químicas, através de reações de redução, como
físicas, por adsorção, confirmadas por análises de monitoramento, ainda que todos
os mecanismos de reação e de comportamento das nanopartículas no solo não
estejam, até o momento, bem esclarecidos.
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4.5.16 Aplicação Ambiental do Ferro com Reativos de Fenton
Conforme pioneiramente detalhado por Walling (1975), muitos metais apresentam propriedades de transferência de oxigênio que melhoram a utilidade do peróxido
de hidrogênio. Até o momento, contudo, o mais comum desses é o ferro, que,
quando usado de forma adequada, resulta na geração de radicais hidroxila
altamente reativos (OH), primeiramente observada em 1894 pelo seu inventor Henry
J. H. Fenton, tendo os mecanismos sido identificados a partir de 1930.
Na linha das definições, para bem fundamentar o Reativo de Fenton deve-se,
antes, recordar a diferença entre radical livre e íon, e desta forma, radicais livres são
formados pela ruptura homolítica (em igualdade) de um átomo ou grupo de átomos
com elétrons desemparelhados, onde cada átomo fica com seu elétron original da
ligação e com carga elétrica igual a zero, gerando, assim, os reagentes eletrófilos.
Já os íons são formados pela ruptura heterolítica (em desigualdade) de um átomo ou grupo de átomos, onde um dos átomos fica com o par de elétrons da ligação
e este adquire carga: positiva para íon conhecido como catiônico e negativa para o
aniônico, gerando assim os reagentes nucleófilos, condição comumente ocorrente
com ligações polares em presença de solventes polares, à custa de pouca energia.
Hoje, ainda como Walling (1975) e Puppo (1988) relataram, o Reagente de
Fenton é usado para tratar vários resíduos industriais que contêm uma variedade de
compostos orgânicos tóxicos, a exemplo dos fenóis, do formaldeído, do BTEX, de
resíduos complexos obtidos a partir de corantes, dos pesticidas, dos preservativos
de madeira e dos aditivos de plásticos e borracha.
Os processos de reabilitação que fazem uso dos Reativos de Fenton podem
ser aplicados em águas residuárias e para abastecimento, com os seguintes efeitos:
destruição de poluente orgânico - redução da toxicidade -

melhora da

biodegrabilidade - remoção de DBO e DQO - remoção de odor e cor.
Tendo como procedimentos de controle: ajuste do pH das águas de 3 a 5,
adição do ferro como catalisador; e adição lenta de H2O2 (se o pH for demasiado
alto, o ferro precipita como Fe(OH)3 e cataliticamente decompõe o H2O2 ao oxigênio,
potencialmente criando uma situação perigosa).
As taxas de reação com o Reagente de Fenton são geralmente mais limitadas
pela taxa de geração de radicais livres (OH*) (os quais dependem diretamente da
concentração do catalisador ferro), e menos limitadas pelas condições específicas
dos contaminantes a serem tratados.
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As proporções típicas de Ferro (Fe) e peróxido de hidrogênio (H 2O2) são de
1,5/10 em massa, embora os níveis de ferro abaixo da faixa de 25 a 50 mg/L exijam
tempos de reação excessivos de 10-24 horas, fato que os produtos de oxidação, a
exemplo dos ácidos orgânicos, isolam o ferro e o retiram do ciclo catalítico.
Conforme Huang (1993), o reagente de Fenton é mais eficaz como um instrumento para águas residuárias, onde o DQO é maior que 500 mg/L, devido à perda
na seletividade com a redução dos níveis de poluente, representada pelas reações:

Fe3+ + H2O2  Fe2+ + O2H* + H+

( 10)

OH- + H2O2 . O2H* + H2O

( 11)

OH- + Fe3+  Fe2+ + OH*

( 12)

2 O2 + e-  O2*

( 13)

H2O2 + O2*  OH* + OH- + O2

( 14)

Fe

As reações químicas do radical hidroxila na água são de quatro tipos:
1.

Adição: OH* + C6H6 → (OH)C6H6*, onde o radical hiidroxil é acrescentado a um
composto não saturado, alifático ou aromático, formando um radical livre;

2.

Abstração de Hidrogênio: OH* + CH3OH →. CH2OH* + H2O onde um radical
livre orgânico e a água são formados.

3.

Transferência de Elétrons: OH [Fe (CN)6]4-→ [Fe (CN)6]3 + OH*, onde os íons
de maiores valências são formados, ou um átomo ou um radical livre, se um
íon mono negativo for oxidado.

4.

Interação de Radical: OH* + OH*→ H2O2 onde o radical hidroxila reage com
outro radical hidroxila, ou com um radical diferente, combinando-se para formar
um produto estável.
Para Puppo (1988), pelo motivo do Reagente de Fenton ser sensível a

diferentes efluentes, é recomendado que a reação sempre seja caracterizada por
testes laboratoriais e piloto para adequação correta da escala do projeto de
reabilitação a ser executado.
Na ausência do ferro, não há nenhuma evidência da formação de radical
hidroxila; quando, por exemplo, o H2O2 é acrescentado à águas residuárias com
fenóis, ocorre a degradação química, desde que a concentração de ferro seja
aumentada até o ponto em que novas adições de ferro sejam ineficazes.
Esta característica de dosagem ótima de catalisador ferro bem define as
reações com Reagentes de Fenton, embora haja uma grande variação de dosagem
para cada tipo de efluentes.
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O radical hidroxila é uma das espécies químicas mais reativas conhecidas,
superado apenas pela reatividade do flúor elementar, como ilustrado na Tabela 11:
Tabela 11 – Reatividade relativa de reagentes

Espécie Reativa

Poder Redox (V)

Flúor (elementar) (F-)
Radial Hidroxila (OH*)
Oxigênio (elementar) (O-)
Ozônio
Peróxido Hidrogênio (H2O2)
Radical Perhidroxila (O2H-)
Permanganato (MnO42-)
Acido Hipobromoso (HBrO)
Cloreto de Dioxila (ClO2-)
Ácido Hipocloroso (HClO)
Ácido Hipoiodoso (HIO)
Cloro elementar (Cl-)
Bromo elementar (Br-)
Iodo elementar (I-)

2,87
2,80
2,42
2,07
1,76
1,72
1,68
1,33
1,57
1,49
1,07
1,36
0,80
0,54

Fonte: WALLING, 1975 e HUANG, 1993

Recentemente para Zhao (2009), em aplicações ambientais há três fatores
típicos que influem nas reações com Reagentes de Fenton a serem considerados:
1.

Uma concentração limiar mínima de 3 a 15 mg/L de ferro permite que a reação
proceda dentro de um período de tempo razoável, independentemente da
concentração de matéria orgânica.

2.

Uma proporção constante de substrato de ferro acima do limiar mínimo, na
ordem de 1 parte de ferro para a faixa entre 10 a 50 partes de substrato, já
produz a decomposição desejada, sempre observando que a proporção de
substrato de ferro pode afetar a distribuição de subprodutos de reação.

3.

Uma alíquota suplementar de ferro, que sature as propriedades quelantes que
possam estar presentes nos corpos d’água contaminados com matérias
orgânicas a serem reabilitadas, pode ser necessária, desde que ajustada à
capacidade do ferro em formar radicais hidroxila.
Para a maior parte das aplicações, é indiferente qual seja o radical de ferro

empregado entre os seus respectivos sais de Fe2+ ou de Fe3+ usados para catalisar
a reação, fato que o ciclo catalítico se inicia rapidamente se o H2O2 e a matéria
orgânica estiverem em abundância.
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Por outro lado, contudo, quando baixas doses de Reagente de Fenton são
usadas (por exemplo, menores que 10 a 25 mg/L de H2O2), as pesquisas sugerem
que o Fe2+ seja o preferido, independentemente do sal por ele formado, sulfato ou
cloreto, muito embora, este último possa ser gerado em altas taxas quando da
reabilitação de organoclorados.
É também possível reciclar o ferro depois da reação, elevando o pH, separando
o ferro e reacidificando o ferro precipitado, condição comprovada em experimentos
recentes, nos quais o ferro suportado em sílica foi recuperado e reutilizado.
Devido à natureza indiscriminada pela qual os radicais hidroxila oxidam matérias orgânicas, é importante a realização de experimentos laboratoriais prévios para
uma melhor e adequada montagem de um perfil de reação para cada contaminante
a ser remediado, dosando a quantidade adequada de H2O2 para cada contaminante.
A taxa de reação com Reagente de Fenton aumenta com o aumento de temperatura, tendo efeito mais pronunciado em temperaturas maiores de 20ºC, contudo,
quando as temperaturas aumentam acima de 40-50ºC, há um declínio na eficiência
de utilização do H2O2, devido à sua decomposição acelerada em oxigênio e água,
sendo assim recomendadas aplicações de Reagente de Fenton em temperaturas
entre 20-40ºC, embora esta faixa seja difícil de ser mantida, visto ser a reação muito
exotérmica.
As aplicações de Reagente de Fenton para reabilitar altas quantidades de
contaminantes podem necessitar de adição controlada e sequencial de H2O2,
controlando assim o aumento da temperatura que naturalmente ocorre com as
reações de oxidação, condição normalmente sucedida quando doses de H2O2
excedem a faixa de 10 a 20 g/L.
Tal controle é especialmente importante, não só por razões econômicas, mas
também por segurança, fato que reações com peróxidos são sempre arriscadas,
principalmente quando na presença de matéria orgânica de fácil oxidação.
Tanto para Walling (1975) como para Zhao (2009), o efeito do pH na eficiência
de reação é ilustrado na Figura 33, a qual mostra serem as reações com Reagente
de Fenton ótimas em pH entre 3 e 4, porque em pH básico (acima de 7) há transição
do íon ferroso hidratado a férrico coloidal, quando a ação catalítica do ferro
decompõe o H2O2 em oxigênio e água, sem a formação de radicais hidroxila.
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Um segundo aspecto em relação ao pH diz respeito ao curso e progresso da
reação ilustrados na Figura 34, na qual se observa uma primeira curva causada pela
adição de ferro e uma segunda, mais pronunciada, causada pela adição de H2O2,
que continua decaindo gradualmente em uma taxa dependente da concentração de
catalise, atribuída à degradação da matéria orgânica a produtos intermediários.
O monitoramento da queda do pH é bastante importante para a certificação do
progresso da reação como planejado, sendo que a sua inexistência pode significar
que a reação foi inibida, e possíveis subprodutos mais tóxicos estejam ocorrendo
pela ação do H2O2 e não do Reagente de Fenton.

Figura 33 – Efeito do pH com o Reagente de Fenton
Fonte: WALLING, 1975.

Figura 34 – Esquema típico de progresso de reação com Reagente
de Fenton
Fonte: WALLING, 1975.
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4.5.17 Toxicidade das nZVI-partículas
Segundo Keane (2009), a toxicidade humana e ambiental das nanopartículas
de ferro, de uma forma geral, não é muito expressiva, considerando-se que é um
dos metais mais abundantes na terra e constituinte natural de solo e água.
Em seu recente estudo, aborda, de forma pioneira, a toxicologia das nanopartículas de ferro, ressaltando que sua toxicidade não pode ser comparada diretamente com as macropartículas de ferro, porque a maior área superficial e consequente
maior número de sítios reativos implica em maior atividade biológica por unidade de
massa, necessitando, assim, a execução de maior número de pesquisas antes que
técnicas

que

fazem

uso

destas

nanopartículas

possam

ser

implantadas

comercialmente.
Devido à sua tendência de formação de óxido de ferro em reabilitações
ambientais, as preocupações quanto à toxicidade das nZVI-partículas tem sido
pequenas, contudo, este tópico vem ganhando interesse dentro da pesquisa.
Muito embora o ferro seja um nutriente necessário no transporte de oxigênio,
transferência de elétrons e catálise no organismo, ele pode se acumular a um nível
que cause dano ao DNA, estresse oxidativo, peroxidação de lipídios e doenças
como hemocromatoses, além do potencial de carcinogênese (WATLINGTON, 2005).
A toxicidade do ferro é baseada na sua capacidade de catalisar a formação de
radicais hidroxila (OH-), de superóxido (O3-) e peróxido de hidrogênio (H2O2), sendo
que os radicais livres são moléculas altamente reativas e instáveis que precisam de
um elétron adicional para alcançar a estabilização.
Por este motivo, podem afetar a atividade antioxidante enzimática, causando
peroxidação de membranas lipídicas, modificação de ácidos nucléicos, com
consequente morte celular e danos a tecidos (LI et al., 2009).
Os estudos de toxicidade do ferro concentraram-se principalmente em Fe2+ e
seus óxidos, e pouco é conhecido sobre a toxicidade específica das nZVI-partículas
ou macro escala ZVI, contudo o óxido de ferro produzido pela oxidação de ZVI e
nZVI pode produzir radicais livres.
Embora poucos estudos tenham sido concluídos, vários grupos de pesquisa
estão atualmente analisando dados relacionados especificamente à toxicidade das
nZVI, sendo que os estudos atuais se concentram na toxicidade a comunidades
microbianas, porque esses organismos representam a base da cadeia alimentar,
além de serem importantes para a degradação superficial, natural e contínua de
contaminantes depois que o nZVI perdeu a sua reatividade.
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A. Rotas de Exposição
A compreensão das vias possíveis de exposição é importante na avaliação dos
riscos potenciais apresentados por um composto, e deve influir no foco da pesquisa
relacionada com sua toxicidade, sendo que as diferentes vias de exposição afetarão
partes e funções diferentes do organismo, e conhecer como um composto pode
adentrá-lo ajuda a implementar medidas de segurança para reduzir sua exposição.
A.

Exposição Humana às nZVI-partículas



Exposição Dermal – o caminho de exposição humana mais provável está no
contato acidental de pó de nZVI-partículas com a pele, por contato com
fluídos durante a produção ou aplicação, e com equipamentos contaminados.
Devido ao seu pequeno tamanho, algumas nanopartículas podem passar
diretamente pela membrana da célula com a possibilidade de alterar funções
importantes desta.
Algumas nanopartículas podem ser transportadas pela circulação sanguínea
e podem se acumular em órgãos, se elas forem capazes de penetrar por
todas as camadas da pele. A oxidação provável de nZVI-partículas dentro do
corpo também levará à exposição a Fe2+ e moléculas de óxido de ferro.



Exposição Oral – outra via possível de exposição é o consumo de águas
superficiais ou subterrâneas contaminadas de poços, rios, e lagos.
Por outro lado, devido à sua baixa mobilidade, esta via não é provável, fato
que as seguranças ocupacionais mais comuns são adotadas durante os
trabalhos de reabilitação para injetar a pasta fluida de nZVI-partículas em
áreas onde o raio de influência não inclua águas subterrâneas ou poços de
água potável. Esta via também pode levar à exposição a Fe2+ e à moléculas
de óxido ferro oriundas de partículas nZVI no organismo.



Exposição por Inalação – a inalação é a fonte menos provável de exposição à
nZVI-partículas, porque em processos de reabilitação são adequadamente
manuseadas na forma de pasta fluida, sendo tal via de exposição mais
provável durante a produção tanto do pó de nZVI como da pasta fluida.
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B.

Efeito Bactericida das nZVI-partículas
Motivado por todas as perguntas sem resposta quanto à toxicidade das nZVI-

partículas, há atualmente um montante significativo de pesquisas em execução,
dentre elas tem-se o estudo executado por Lee et al. (2009), que observou que as
partículas nZVI revelaram um efeito bactericida para Escherichia coli que não foi
observado em outros compostos à base de ferro, como óxido de ferro nanoparticulado, ZVI microparticulado e íons Fe3+.
As bactérias expostas a 9 mg/L de nZVI-partículas em condições aeradas revelaram perturbação física significativa da membrana celular, sendo que uma maior
quantidade de nZVI, de 60 à 70 mg/L, foi necessária para gerar os mesmos efeitos
em condições oxidativas, devido à maior taxa de corrosão.
A inativação de E. coli também foi observada por íons Fe2+ em condições
aeróbicas, sugerindo que os íons Fe2+ lançados durante a oxidação de nZVI
contribuam para o efeito bactericida do nZVI. Contudo, devido às altas taxas de
oxidação em uma solução saturada com ar, a atividade bactericida dos íons Fe 2+ não
foi constatada por Lee et al. (2009).
A Figura 35 mostra as modificações morfológicas produzidas pelos íons Fe2+ e
de nZVI-partículas e fornece o discernimento do mecanismo possível de inativação
bacteriana. As fotos de letras c e d mostram que o óxido de ferro foi formado pela
oxidação dos íons Fe2+ que passaram no interior das células e, provavelmente, produziram espécies oxigênio-reativas (ROS) pela reação de Fenton, induzindo a uma
oxidação intensa. As fotos de letras “e” e “f” mostram uma perturbação significativa
da membrana celular e vazamento do conteúdo intracelular pela interação com nZVI.
Ainda segundo Lee et al. (2009) tal comportamento levou à suposição de que
as nZVI-partículas induziram a decomposição redutiva dos grupos funcionais das
proteínas e dos lipopolisacarídios da membrana exterior da célula, sendo ainda que,
alternativamente, podem ter sido oxidadas pelo oxigênio intracelular, levando a
danos oxidativos por intermédio da reação de Fenton.
Os pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon estudam atualmente os
efeitos

das

nZVI-partículas

na

diversidade

microbiana

e

geoquímica

em

microcosmos de solo, e os resultados indicam que embora haja uma modificação
inicial na diversidade da comunidade microbiana, a quantidade bacteriana total não
se modifica.
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Devido à diversidade em que algumas vezes os microcosmos se modificam, os
impactos de longo prazo das nZVI são mínimos e as populações facilmente se recuperam às condições pré-nZVI depois que todas as nZVI-partículas forem oxidadas.
Os resultados preliminares também indicam que as condições de redução
produzidas pela corrosão das nZVI-partículas podem ser favoráveis aos microrganismos decloradores de plumas de contaminantes.
Outro estudo está examinando a diversidade e a atividade de comunidades
microbianas de solo, e o efeito que as nZVI-partículas apresentam nos ecossistemas
microbianos do solo mediado por funções biogeoquímicas, e a revitalização desse
sistema a longo prazo em um sítio em reabilitação.
Resultados preliminares indicam que as partículas nZVI não apresentam efeito
negativo significativo na germinação e subseqüente estabelecimento e sobrevivência
de certas espécie vegetativas, como o Trifolium repens. Pondera-se que as nZVI
aumentam as concentrações de nitrato no solo, estimulando o crescimento deste e
outros microrganismos (TILSTON et al., 2009).

Figura 35– Imagens TEM de células de E.coli nativas (a, b), células
tratadas com FeSO4 (c, d) e nZVI (e, f)
Fonte: LEE et al., 2009.
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C. Toxicidade a células nervosas de mamíferos
Os estudos indicaram que várias nanopartículas têm a capacidade de cruzar
barreiras biológicas (alveolares, intestinal, dermais) quando ingeridas ou inaladas, e
podem migrar para vários órgãos e tecidos com potencial para causar estresse
oxidativo.
Para determinar se as partículas nZVI também possuem esta capacidade,
Phenrant et al. (2009) conduziram um estudo em células de cérebro de roedores
(microglia BV2 de camundongos e neurônios N27 de ratos) que examinou o
potencial das nZVI-partículas em produzir estresse oxidativo.
O estudo comparou nZVI-partículas frescas, envelhecidas (parcialmente
oxidadas por 11 meses), magnetita e dois tipos de nZVI-partículas com superfície
modificada por poliaspartato (comercialmente disponível e gerado em laboratório).
Os resultados indicam que a micróglia de camundongos sofreu estresse
oxidativo pela exposição às nZVI-partículas recentes e envelhecidas, mas não apresentou sinais de estresse oxidativo quando exposta à formas de nZVI-partículas com
superfícies modificadas. As indicações de apoptose (morte celular) só ocorreram
com as nZVI-partículas novas (5 ppm, 40 minutos), contudo, as outras formas de
nZVI-partículas pareceram reduzir o ATP (adenosina trifosfato) da micróglia.
Esses resultados sugerem que as diferentes formas de nZVI-partículas (novas,
envelhecidas e com superfície modificada) apresentam diferentes toxicidades às
células nervosas de roedores, e as não modificadas e relativamente imóveis se
oxidam à magnetita não-tóxica ou magemita por meses em contato com água.
Nesta condição, as nZVI-partículas não parecem representar risco aos ecossistemas, e a toxicidade com a modificação superficial pareceu diminuir, indicando que
embora elas sejam mais móveis, também apresentam baixo risco.
D. Efeitos Tóxicos a Peixes
Outro estudo de Li et al. (2009), recentemente publicado, examinou os efeitos
das nZVI-partículas no peixe medaka (Oryzias latipes) e os seus embriões, expondo
tanto os embriões como os adultos a diferentes doses de nZVI (0,5, 5, e 50 µg/mL)
na água, para determinar se os efeitos observados foram dependentes da dose.
Os resultados indicam que o dano oxidativo foi induzido nos embriões, pela
medição das atividades das enzimas antioxidantes e pela peroxidação dos lipídios.
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Verificou-se também uma redução significativa dose/tempo dependente da
atividade da enzima superóxido dismutase ou SOD (Super Oxidation Dismutase) e
das glutadionas (GSH), em amostras de fígado e cérebro dos adultos, sendo que,
com o aumento do tempo de exposição, os adultos pareceram se recuperar da
exposição, ajustando os níveis de enzimas antioxidantes.
A presença de malondialdeido, conhecido como MDA, foi observada nos
embriões, o qual é um indicador do processo de peroxidação lipídica, mediado por
radicais livres.
Os

adultos

também

foram

examinados

para

possíveis

modificações

histopatológicas e morfológicas, sendo que amostras do fígado e cérebro não
apresentaram modificações significativas. Mas as amostras internas das brânquias
mostraram modificação das células, com epitélio inchado, e partículas pretas
depositadas na superfície, além de modificações morfológicas, com lamela branquial
fragmentada, quando da exposição a 5 e 50 µg/mL de nZVI.
As exposições também resultaram em inchaço dos arcos branquiais, e o
acúmulo de partículas pretas e o inchaço também foram observados no intestino,
como demonstra a Figura 36.

Figura 36 – Alterações morfológicas nos filamentos das
guelras dos peixes medaka adulto, devido à exposição à
nanopartículas de ferro A) Controle; B) 5 µg/ml de nZVIpartículas C) 50 µg/ml de nZVI-partículas
Fonte: LI et al., 2009
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4.5.18 Ineficiência da Reabilitação Ambiental com nZVI-partículas
A. Degradação Incompleta
Uma questão potencial durante a reabilitação é a degradação incompleta de
contaminantes a produtos benignos, sendo que alguns subprodutos da degradação
podem ser iguais ou mais perigosos do que os contaminantes originais, a exemplo
da degradação de TCE a cloreto de vinila.
Outro exemplo é um estudo recente de Elliott et al. (2009) da degradação de
lindano (gama-hexaclorociclohexano) por nZVI-partículas, que resultou em bifenil e
traços de benzeno como subprodutos, ambos reconhecidamente tóxicos.
Como proposto por Gavaskar et al. (2005), para realizar tal ambiente redutor, a
aplicação deve utilizar uma proporção de ferro/solo de 0,004 por aquífero objetivado,
sempre avaliando as potenciais toxicidades dos subprodutos na relação de prós e
contras, antes de usar as nZVI-partículas em qualquer remediação.
Assim, se um contaminante não puder ser completamente degradado por
qualquer razão de tempo, custo ou incapacidade técnica e se os subprodutos forem
mais tóxicos do que os contaminantes originais, então a utilização de nZVI-partículas
pode não ser a melhor solução de reabilitação.
B. Mobilização dos Contaminantes
As nZVI-partículas podem ser capazes de se unir aos contaminantes ou aos
seus subprodutos e prover o transporte dos mesmos para além do sítio de
contaminação, podendo aumentar o problema e não prover qualquer solução.
Hochella et al. (2005) reportaram que as nZVI-partículas naturalmente oxidadas
foram encontradas com outros metais, tais como o cobre, aderidos em suas
superfícies muitos quilômetros rio abaixo do sítio de reabilitação.
C. Nanopartículas de Ferro Oxidadas
Uma vez que a pesquisa acerca da toxicidade das nZVI-partículas está ainda
nas suas etapas iniciais, a indústria tende a ver a informação sobre toxicidade por
sua forma mais conhecida, o óxido de ferro. Desde que as duas formas de nZVI-partículas tendem a estar sempre juntas, a toxicidade do óxido de ferro em nanoescala
não pode ser ignorada, mas não pode ser considerado como único causador de
toxicidade, porque, o estudo em células nervosas de roedores indica que as
nanopartículas metálicas podem ser mais tóxicas do que as oxidadas (PHENRANT
et al. 2009).
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4.5.19 Custos de Síntese das nZVI-partículas
Segundo os recentes estudos resumidos no relatório Observatory NANOReport
(2010) e reportados por Müller et al. (2010) os custos de obtenção das nZVI-partículas dependem, em muito, da quantidade e do tipo a ser adquirida, sendo que, de
qualquer forma, estes custos vem diminuindo significativamente nos últimos anos.
Atualmente nos Estados Unidos, algumas companhias já se apresentam como
fornecedoras de nZVI-partículas, a exemplo da Pars Environmental, sendo as mais
conhecidas, já com licença no comércio de nZVI-partículas emulsionada (enZVI):
GeoSyntec Consultants; Huff & Huff Inc.; RNAS Inc.; Starlight Environmental Group
Inc.; Terra Systems Inc.; Toxicological & Environmental Associates (TEA) Inc.; e
Weston Solutions Inc., esta última com escritórios fora dos Estados Unidos.
Na Europa, a Alenco Environmental Consult GmbH na Alemanha e a Aquatest
e a Nanoiron na República Tcheca, são as empresas com maior atuação na
produção e realização de estudos de laboratório, testes de campo e reabilitações
completas, além de fornecer informações técnicas e custos sobre nZVI-partículas em
vários países europeus.
No Brasil, até a data da entrega deste trabalho, não foi encontrado registro de
qualquer empresa que realize a produção e comercio de nZVI-partículas, senão
pequenas quantidades com síntese e testes laboratoriais.
Tendo em vista a direta relação da área superficial especifica (SSA) abordadas
nos itens 4.5.9.2 e 4.5.15-D com eficiência reativa e consequente capacidade
reabilitadora do ferro de valência zero, faz da comparação de custos médios
aplicados nos Estados Unidos e Europa entre as SSA, médias do ZVI granulado, do
mZVI-particulado, das nZVI-partículas e do particulado de óxido ferroso mesoporoso
uma boa relação custo/benefício, conforme demonstrado na Tabela 12.
Tabela 12 – Relação de custo por área superficial específica (ASE ou SSA em inglês) de
diferentes ZVI.

Tipo de ZVI

US$//kg

ASE/Kg

ASE/US$

ZVI granulado

US$ 0,20

1 m2

40 m2/US$

mZVI-particulado

US$ 0,50

10 m2

20 m2/US$

nZVI-particulado

US$ 25,00

15.000 m2

600 m2/US$

Óxido ferroso mesoporoso

US$ 50,00

175.000 m2

3500 m2/US$

Fonte: Baseado em LIU et al., 2007; ZHANG et al., 2006 e MÜLLER et al., 2010
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4.6 Estudo de casos de aplicações ambientais com ferro
Seguindo os assuntos objetivados, neste item é apresentada uma descrição resumida das aplicações mais representativas de uso de ferro micro e nanoparticulado
em processos de reabilitação experimental, piloto ou comercial, nas duas linhas de
contaminantes, delimitados àqueles descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste trabalho.
No item subsequente são apresentados quadros resumo para cada linha de
contaminantes, com os principais resultados de tais aplicações encontradas na
literatura consultada, incluindo-se as aqui descritas.
4.6.1 Metais Pesados
Neste subitem são apresentados os estudos de caso relacionados com
reabilitações de áreas contaminadas com metais pesados, tendo o ferro micro e
nanoparticulado como agente remediador em escala experimental, piloto e plena.
A. Remediação de contaminação de Arsênio com mZVI e nZVI-partículas
Título: - Aplicação de Nanomateriais para Reabilitação Ambiental: Retirada de
Arsênio por Ferro de Valência Zero em Nanoescala (KANEL et al., 2005)
O ferro de valência zero em nanoescala (nZVI) foi sintetizado e testado para a
retirada de As (III) e As (V), que são altamente tóxicos e móveis, além de serem
predominantes em lençóis de água subterrâneos.
Amostras sólidas de nZVI-partículas intactas, e 100mg/L de As(III) tratado com
nZVI-partículas, depois de 7, 30, e 60 dias, como mostrado na Figura 37,
apresentando variedade de tamanho de 10-100 nm e revelando que a adsorção do
Arsênio causa o aumento da agregação de partículas devido à precipitação do
ferro(III) óxido/hidróxido em um período de mais de 2 meses.
Já os resultados de XRD de amostras de nZVI e mZVI-partículas comerciais e
As(III) tratado com estas foram comparados depois da reação durante a mesma sequência de dias, revelaram que o estado de valência zero da estrutura cristalina das
nZVI-partículas foi confirmado em comparação com as mZVI-partículas comerciais.
Estes mesmos resultados de XRD demonstram que os produtos de corrosão
das nZVI-partículas são uma mistura de ferro amorfo (III) óxido/hidróxido, magnetita
(Fe3O4) ou magemita (γ-Fe2O3), e lepidocrocita (γ-FeOOH). Esses Fe(II)/(III) e Fe(III)
como produtos de corrosão indicam que a formação de Fe(II) é um passo
intermediário no processo de corrosão das nZVI, conforme mostrado na Figura 38.
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Figura 37 – Imagem de SEM de nZVI intactas (a) e As(III)
sorvida em nZVI em 7 (b) , 30 (c) e 60 (d) dias, respectivamente. Condições de Reação de 100 mg/L de As(III)
adsorvido em 50 g/L nZVI em 0,01 M NaCl em pH 7 a 25ºC
Fonte: KANEL et al., 2005

Figura 38– Análise de difração de raio-X de nZVI e ZVI comercial (a), nZVI intacto (b) e 100
mg/L As(III) sorvido em 50 g/L de nZVI em NaCl de 0,01 M para 1 (c), 7 (d), 30 (e), e
60 d (f), respectivamente. Os picos são devido a magnetita/magemita 1(M)
(Fe3O4/Fe2O3), lepidocrocita (γ-FeOOH) (L), e nZVI (Fe0), respectivamente
Fonte: KANEL et al., 2005.

O estudo instrumental de todas as nZVI-partículas mostrou uma estrutura de
núcleo em forma de concha, onde mais de 90% das partículas nano ficaram abaixo
de 30nm de diâmetro, e a espectroscopia confirmou uma estrutura de 19% em ferro
metálico de valência zero com 81% de sua parte oxidada a óxido de ferro.
A cinética de adsorção do As(III) foi rápida e ocorreu na ordem de minutos,
com taxas constantes de reação na ordem de 1000 vezes mais altas do que valores
de literatura para a adsorção do As(III) em mZVI-partículas.
Os efeitos de ânions competidores revelaram que HCO -, HSiO0, e HPO2- são
interferências potenciais na adsorção de As, contudo, devido à sua alta reatividade,
os resultados sugerem que as nZVI-partículas possam ser convenientemente
usadas tanto para reabilitações in situ como o tratamento de lençol de água ex situ.
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No período de 24 horas de reação, conforme Figura 35, um domínio amorfo é
visto entre os picos magnetita e lepidocrocita, e uma predominância do pico de nZVI
(Fe0), sendo tais produtos amorfos substituídos, após corrosão, por uma composição
cristalina de magnetita e lepidocrocita em um período de 2 meses.
Os testes apresentam evidências de que o As(III) pode ser removido pela adsorção nas nZVI-partículas em períodos muito pequenos, em uma larga faixa de pH,
envolvendo As(III) e As(V) co-precipitados com óxido/hidróxido de Fe3+.
Por fim, o estudo sugere que as nZVI-partículas tem a aplicabilidade em
reabilitações de áreas contaminadas com arsênio e com outros poluentes ex situ
bem como em in situ, podendo ser usadas para remediar poluentes presentes em
solo e lençois d’água, além de promover o crescimento microbiano anaeróbio na
subsuperfície, aumentando o pH, diminuindo potencial redox (Eh), produzindo gás
hidrogênio e transformando ferro metálico à ferroso.
Outros estudos envolvendo nZVI-partículas continuam em curso nos laboratórios, cujos resultados mostram que as nZVI-partículas têm se mostrado eficientes no
tratamento de As(III), e podem ser usadas em barreira reativa permeável, bem como
para o tratamento de lençol d’água ex situ.
Dentre estes estudos destaca-se o experimento:
Título: - Remoção de As(V) de águas subterrâneas usando nZVI-partículas como
uma Barreira Reativa de Material Coloidal (KANEL et al., 2006)
Neste estudo, Kanel et al. (2006) relatam a remoção de As(V) por nZVIpartículas, investigando a influência do pH, a cinética de adsorção, o mecanismo de
sorção e o efeito aniônico, fazendo uso de Microscopia de Varredura de Emissão de
Elétrons (Emission Scanning Electron Microscopy - FE-SEM), Microscopia de
Transmissão de Elétrons em alta Resolução (High Resolution Transmission Electron
Microscopy - HR-TEM), Difração de Raio-X (X-ray diffraction - XRD), Espectroscopia
Fotoelétrica de Raio-X (X-ray photoelectron spectroscopy - XPS) e Espectroscopia
de Mossbauer (Mossbauer spectroscopy), na caracterização do tamanho de
partícula, morfologia de superfície e camada de corrosão formada, nas nZVIpartículas intactas e no As(V) tratado por nZVI-partículas.
Os resultados com XRD mostraram que o As(V) tratado com nZVI-partículas,
da mesma forma como no experimento anterior, foi gradualmente convertido, por
corrosão, à magnetita/magemita, confirmado pelo XPS, com 25% do As(V) reduzido
a As(III) depois de 90 dias.
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O efeito de pH entre 3 a 11 mostrado na Figura 39 na adsorção de As(V) (1
mg/L) em nZVI-partículas (0,1 g/L) foi estudado e 100 % do AsT (Arsênio total) foi
reduzido em pH entre 3 a 7; 84,7 % em pH 9; e 37,9 % em pH 11, demonstrando
que as nZVI-partículas são eficazes na remoção em pH 7,0. Isto é condizente com
o estudo apresentado anteriormente e semelhante ao ocorrido com a remoção de As
por óxido de ferro modificado, a qual pode ser atribuída à ionização tanto dos
adsorvidos como dos adsorventes.
Pelo que sugeriram os resultados de XRD e a espectroscopia de Mossbauer no
período dos primeiros 7 dias, a identidade do sítio reativo superficial para remoção
do As(V) pode se modificar com o tempo, isto é, durante o curso da reação, fato que
o ferro amorfo (II)/(III), lepidocrocita e magnetita ou magmita foram os sítios
principais para adsorção de As(V).
No período de 60-90 dias, se modificou a magnetita/magmita do Fe0(metálico).
Além do mais, as camadas de As(V) adsorvidas em filmes de produto de corrosão
das nZVI-partículas são sucessivamente sobrepostas, e se tornam impermeáveis à
solução circundante, condição idêntica à ocorrida com a sorção de As (III) em nZVIpartículas demonstrado no estudo descrito anteriormente.

Figura 39 – Adsorção de As(V) em nZVI-partículas em
função do pH. Condições de reação: 1 mg/L As(V)
adsorvido em 0,1 g/L de nZVI-Partículas em 0,01 M
NaCl para um período de 12 horas de reação
Fonte : KANEL et al., 2006.

A cinética de adsorção do As(V) foi rápida e ocorreu dentro de minutos,
seguindo uma taxa de reação constante de pseudo-primeiro-ordem, observada em
várias concentrações de nZVI-partículas e do AsT (Arsênio Total); aproximadamente
90% foi adsorvido em 7 minutos e 99,9% em 60 minutos.
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A adsorção do As(V) foi aumentada com o acréscimo da concentração dos
adsorventes (0,05 a 1,0 g/L), correspondendo a um aumento no número de sítios ativos com a ativação da adsorção de As(V), e indicando que a concentração ótima e
mínima de nZVI é de 0,1 g/L, na qual a remoção de As(V) foi maximizada.
Para elucidar detalhadamente as diferenças na remoção de As pelo mZVI e
nZV-particulado, mostradas na Tabela 13, a área superficial de mZVI-partículas
aumentou de 1 a 2 m2/g para 35 m2/g em 8 meses. Por outro lado, a área superficial
de nZVI-partículas aumentou de 24,4 m2/g para 37,2 m2/g dentro de 12 h. Além
disso, o As foi removido pelas nZVI-partículas em minutos, contra horas a dias das
mZVI-partículas. O mecanismo de remoção de As foi semelhante em ambos os
casos, isto é, adsorção e precipitação.
Tabela 13 – Diferentes produções comerciais de ferro, A = Aldrich, C = Connely – GPM, F =
Fisher, M = Master Bilder, P = Peerless; K sa = área superficial normatizada de taxa
constante de As reagido com mZVI e nZVI (ml/m 2h); Si = área superficial de mZVI e
nZVI-partículas antes da reação com As (m 2/g); Sf = área de superfície final de mZVI e
nZVI depois da reação com As (m 2/g).

Tipo de Fe0

Ksa

Si

Sf

nZVI

1500

25

-

nZVI

690

24,4

37,2

F: 35,6 F: 0,09
F,P,M, e A ferro de
P: 0,57 F: 2,53
valência zero
microparticulado
M:
M:
(micro ZVI)
0,44 A: 2,33 A:
1,15
0,19
C: 1,9
C, M
M: 1,0

-

-

--------------------

-----------------

C>
1,9
M>
1,0

As(III)/As(V) coluna
estudada

95% removido

ZVI, C

1,9

F

-

-

-

Fe - 100
Fe0 - 40
ferro oxidado - 100
ferro oxidado - 100

-

-

-

fio de ferro

-

-

-

Fonte : KANEL et al., 2006.

nZVI: 1 g/L As(V): 1 » 100% As(V) removido
mg/L grupo estudado
em 10 minutos
» 100% As(III)
nZVI: 0,1 g/L As(III):
1 mg/L grupo
removido em 10
estudado
minutos

As(V) removido
F>P>M>A » 100%
As(III) removido em 96
horas

-

0

Resumo dos
Resultados

ZVI: 24 g/L
A(V)/As(III) 2 mg/L
grupo estudado

(micro ZVI)

-

Condição
Experimental

37,8

As(III) coluna
estudada
As(III)/As(V) coluna
estudada
0,1 a 20 mg/L: As(V)
célula eletroquímica
de vidro

As(IIII) removido em 8
meses < 10 µg/L
AsT removido:
Fe0 - 100: 88,3
Fe0 - 40: 99,8
ferro oxidado 100: 62,2
ferro oxidado 40: 98,2
» 100% As(V) removido
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De maneira interessante, para ambos os adsorventes, a oxidação ocorreu no
caso do As(III), ao passo que a redução se realizou para As(V) só depois de 2
meses no grupo de reatores fechados, e não houve nenhuma redução no caso do
grupo de reatores abertos. Além do mais, o mecanismo de geração do óxido de ferro
precipitado (de amorfo à estrutura cristalina) e o processo de envelhecimento parecem ser semelhantes tanto no caso de nZVI-partículas como para mZVI-partículas.
Neste experimento, a cinética de reação (ksa) para As(V) foi 900, 1500, 3720,
2040, 1680, e 1740 mm2/h em 0,05; 0,1; 0,,25; 0,5; 0,75, e 1,0 g/L de nZVI-partículas
respectivamente, indicando que a ksa das nZVI-partículas foi 1 a 3 vezes maior do
que aquela das mZVI-partículas, e que esta reatividade maior de nZVI-partículas foi
devida à sua área superficial muito maior.
Os resultado evidênciam que o As(V) pode ser retirado por adsorção e
precipitação pelas nZVI-partículas (em pH neutro) em um tempo relativamente curto
na ordem de minutos. O As(V) é fortemente adsorvido nas nZVI-partículas em uma
larga faixa de pH, com a co-precipitação de vários produtos de corrosão de óxido de
ferro, conforme mostrado na Figura 40.
Finalmente, os resultados deste estudo aqui apresentados confirmaram o
potencial das nZVI-partículas como um material eficiente do tratamento de As(V), e
que pode ser usado como constituinte de barreira reativa permeável tanto in situ,
como a reabilitação de lençol de água ex situ.

Figura 40 – Sorção de As(V) usando nZVIpartículas na água subterrânea - Amostra:
As(V): 1 mg/L em 0,01 M NaCl, nZVIpartículas: 0,1 g/L , pH 7, 25ºC
Fonte : KANEL et al., 2006
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B.

Reabilitação de dois Metais Pesados – Crômio e Chumbo com
Nanopartículas de Ferro (nZVI)

Título: - Reabilitação de Cr(VI) e Pb(II) em solução aquosa usando ferro de valência
zero em nanoescala (nZVI) (PONDER et al., 2000)
Neste experimento, a nível laboratorial, Ponder et al. (2000) estudam o uso das
nZVI-partículas com 10-30nm de diâmetro, suportadas em resina PoliFlo com nanoporos, produzidas pela empresa PureSyn Inc. (Malvem), com a denominação
comercial de “Ferragels”, estável a seco no ar, com 22,6% de ferro em massa e
utilizadas na separação e imobilização de Cr(VI) e Pb(II) em solução aquosa,
reduzindo-os a Cr(III) e a Pb0, e oxidando as nZVI-partículas à goetita (R-FeOOH).
A preparação das nZVI-partículas se dá pela redução de borohidreto, seguindo
o descrito no processo de síntese apresentado no item 4.5.10–II B, no qual a
redução é feita na presença de um material de suporte, que pode ser uma resina
poliméricas, sílica gel ou areia, na qual as nZVI-partículas são suportadas.
As nZVI-partículas formadas e suportadas em resina de polímero comercial
pela redução de borohidreto (Ferragels) foram testadas na remediação de CrO3 e
Pb(C2H3O2)2 em solução aquosa, sob controle de pH em intervalos determinados,
em comparação com pó de ferro comercial (mZVI-partículas) e com nZVI-partículas
não suportadas.
As amostras foram retiradas em um período de 60 dias e analisadas quanto ao
conteúdo de íon metálico, utilizando Espectrômetro de Absorção Atômico (AAS),
Difração de Raio-X (XRD) e Espectroscopia de Fotoelétrons de Raio-X (XPS).
Pela analise de BET de nitrogênio o Ferragels apresentou área superficial de
24,4 ±1,5 m2/g, já a resina não-porosa sozinha (na ausência do ferro), área de 3 a
3,5m2/g, e as nZVI-partículas não suportadas apresentaram área superficial de 21,7
±1,5 m2/g, tomada como base a área do Ferrogel para cada um dos resultados.
As taxas de remoção e imobilização de Cr(VI) e Pb(II) aquosos podem ser
próprias à cinética de reação de pseudo-primeira-ordem, tanto do íon aquoso como
no ferro, como mostrado na Figura 40.
As taxas iniciais de reação das mZVI-partículas com granulometria de cerca de
40 Mesh foram mais lentas, na ordem de 0,22/hora para Cr(VI) e 0,44/h para Pb(II),
embora houvesse 3,5 vezes mais ferro nas mZVI-partículas do que nas nZVIpartículas suportadas em Ferragels; o mesmo ocorrendo com as outras formas de
nZVI-partículas testadas, como mostrado na Tabela 14.
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Tabela 14 – Comparação de taxa de várias formas de ferro de valência zero

Tipo de Ferro
Resina suporte Ferrogel
Ferro preenchimento 40 mesh
Pó ferro 325 mesh
Pó de ferro ativado 325 mesh
Ferro oxidado de alta pureza, 10-30 mesh
nZVI não suportado

mmol
Fe/g
4,05
14,1
14

18
5,96

Taxa constante
aparente para
Cr(VI)
Pb(II)
(h-1)
(h-1)
1,18
1,44
0,22
0,09
0,24
0,05
0,28
0,33
0,22
0,08
1,16
-

Fonte: PONDER et al., 2000.

As reações gerais mais prováveis da reabilitação de Cr (VI) e Pb (II) são:

2Fe0(s) + O2(g) + 2H2O  2Fe2+(aq) + 4OH-(aq)

( 15)

Fe0(s) + 2H2O Fe2+(aq) + H2(g) + 2OH-(aq)

( 16)

2Fe0(s) +3Pb(C2H3O2)2 + 4H2O  3Pb0(s) + 2FeO2H(s) +4HC2H3O2+ H2 ( 17)

2Fe0(s) + 2H2CrO4 + H2O  3CrFe(OH)3(s) + FeO2H(s)

( 18)

Por outro lado, um ou vários processos adicionais estão em curso na reação
com Pb e resultam na formação de diferentes superficies oxidadas.
Quanto às somas totais, o Ferragel removeu 4,8 vezes mais Cr(VI) do que uma
igual massa de mZVI, e 21 vezes mais do que um igual número de moles de mZVI.
Como esperado, a taxa aparente constante de reação aumenta linearmente
com a quantidade de ferro usado, porém decresce com o crescimento inicial das
concentrações de contaminantes metálicos, como mostrado na Figura 41.
Ao término de 60 dias de experimento, as nZVI-partículas não suportadas
superaram aquelas em Ferragel na capacidade de reabilitar Cr, mas o Ferragel
reduziu significativamente mais Pb, conforme mostrado na Figura 42.
Por outro lado, as formas de nZVI-partículas superaram as mZVI-partículas e,
de forma surpreendente, 90% da remoção total dos contaminantes ocorreu dentro
das primeiras 48 horas, sugerindo que até nas colunas ou barreiras in situ, o processo de redução ocorra no primeiro contato do ferro analítico com os contaminantes.
Também admirável foi a remoção substancialmente mais eficiente de Pb, de
cerca de 35% de Pb(II) da solução com Ferragel em comparação com as nZVIpartículas não suportadas, desde que o número de moles de ferro usado seja igual.
Considerando que a área superficial total das nZVI-partículas suportadas é só
ligeiramente mais alta que das nZVI-partículas não suportadas, foi inesperado o aumento de 35% no total da remediação.
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Figura 41 - Limites de constantes de taxa evidentes de
ferro-em-resina Ferrogel. a: 100 mL de Cr de 0,5mm,  =
0,104g sólidos (0,42 mmol Fe). b: 0,1g sólidos (0,405 mmol
Fe) em 100 mL de solução Cr,  = 0,57 mM Cr. c: 100 mL
de Pb de 0,5mm,  = 0,126 g sólidos (0,51mmol Fe). d:
0,1g sólidos (0,405mmol Fe) em 100 mL de solução Pb, 
= Pb de 0,278 mm
Fonte: PONDERet al., 2000.

Figura 42 - Frações de concentrações iniciais que
permanecem para 1,0 L de solução de 1,5 mM depois de
exposição a materiais de ferro zero valente que contêm
1,414mmol Fe. a: Cr (VI). b: Pb (II). Os círculos são 0,465g
de ferro-em-resina Ferragel, os quadrados são 0,239g de
nanoferro não suportado e os losangos são 0,1g dos
enchimentos de ferro
Fonte: PONDER et al., 2000.

Como aplicabilidade ambiental, existem três fatores importantes que determinam a utilidade de nZVI-partículas na reabilitação in situ:
1. A quantidade de ferro, devendo ser a mínima suficiente para reagir
estequiométricamente com o contaminante, e para a maioria das plumas de
contaminantes a concentração total de ferro é baixa na razão de ppb/ppm. Por
outro lado, por causa do fluxo das águas subterrâneas e a separação dos
contaminantes em compartimentos dentro e fora das partes sólidas do solo, uma
pluma típica pode necessitar de 100 a 200 anos para percorrer os pontos
previamente definidos em um projeto de reabilitação.
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2. O segundo fator é como usar eficientemente o redutor ferro, reduzindo um maior
número de moles de contaminantes com mesmo número de moles de ferro,
implicando em um provável menor volume do material de barreira necessário
para uma aplicação específica, e um menor volume de escavação total, uma vez
que esta é uma das maiores despesas nas reabilitações in situ.
3. O terceiro fator é a taxa de corrosão do ferro, que deve ser considerada devido
às reações das Fórmulas (15) e (16) serem termodinamicamente mais
favoráveis, sendo importante que essas reações sejam suficientemente lentas na
escala de tempo do processo de reabilitação.
Quanto às taxas de redução de Cr, as nZVI-partículas são de 7 a12 vezes mais
rápidas do que o equivalente em massa de mZVI-partículas e, avaliando por equivalência molar, a taxa de redução é 30 vezes mais rápida para as nZVI-partículas.
A soma total de Cr(VI) removido depois de 60 dias foi 4,8 vezes maior para o
Ferragel em comparação com a mesma quantidade equimolar de mZVI-partículas.
Por outro lado, este estudo não prevê um influxo constante de oxigênio
dissolvido na água e, por isto, a maior eficiência de átomo pode não ser diretamente
alcançada em testes laboratoriais em coluna, sendo necessária uma caracterização
adicional, em particular da taxa de corrosão em condições mais realistas com a
presença de oxigênio dissolvido em água.
Soma-se ainda que os resultados não consideram a condutividade hidráulica,
uma vez que a obstrução das nZVI-partículas pode afetar adversamente a permeabilidade e impedir o fluxo de água subterrânea na barreira in situ e, desta forma,
novos experimentos devem verificar se as partículas de Ferrogel podem obstruir
uma reabilitação in situ, e se este efeito de obstrução pode ser eliminado com partículas de suporte maiores ou pela peletização do Ferrogel.
Uma questão que deve ser considerada para aplicações práticas é a presença
de ácidos húmico e fúlvico, componentes naturais de águas subterrâneas, gerados
pela degradação microbiológica e pela decomposição vegetal.
Uma segunda questão a ser investigada é a reatividade relativa e a eficiência
de átomo de formas diferentes de ferro, quando medidas em longo período de
tempo, fato especialmente relevante para a reabilitação de plumas lentas.
Enquanto os Ferragels claramente fazem o uso mais eficiente de átomos de
ferro em curto prazo, fica a dúvida se formas menos ativas de nZVI-partículas podem
alcançar altas eficiências em períodos de tempo de décadas a centenas de anos.
Desta formas, testes de corrosão e reatividade acelerados estão sendo atualmente
conduzidos para estimar a realização relativa de Ferragels e outras formas de ferro.
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Reabilitação de dois Metais Pesados – Arsênio e Urânio – com
Nanopartículas de Ferro (nZVI) consorciado com Bioremediação

C.
Título:

Retenção do urânio e do arsênio pela injeção de partículas de ferro e
redução autotrófica de sulfato estimulada por hidrogênio (BURGHARDTet
al., 2007)

O objeto principal do estudo foi o desenvolvimento de uma tecnologia eficiente
e barata em longo prazo para retenção de urânio (U) e arsênio (As), em descargas
menores e descentralizadas de água em locais de processamento de minas abandonadas. Para tanto, foi investigada a corrosão das mZVI e nZVI-partículas, bem como
a redução autotrófica estimulada de sulfato.
Os experimentos, exclusivamente laboratoriais, se deram em duas colunas
com sulfato por reduções bacterianas (SRB), bióticas com mZVI e nZVI e uma
coluna abiótica de controle de mZVI. Na coluna biótica com nZVI, nenhuma
movimentação de partículas foi observada e verificou-se uma corrosão provisória,
mas intensa, das nZVI, indicada por diminuição no Eh, aumento do pH e geração H2.
A diminuição na concentração de sulfato e aumento de sulfeto nos efluentes da
coluna, indicado pela retenção do Fe2+, pode ser explicada pela siderita (FeCO3) e
consequentemente precipitação de sulfeto ferroso (FeS).
O urânio (U) e arsênio (As) foram completamente retidos nas colunas bióticas
com nZVI. Na coluna biótica com mZVI, as partículas retidas nos poros resultaram
em uma distribuição heterogênea das zonas de ferro ativo, e um aumento na
permeabilidade devido ao fluxo preferencial.
Entretanto, as concentrações de Fe2+ nos efluentes indicaram uma constante e
durável corrosão do mZVI. Uma retenção eficiente foi constatada para o arsênio
(As), mas não para o urânio (U).
Neste estudo, a precipitação de minerais de sulfeto ferroso pela corrosão anaeróbica do ferro e a redução biológica do sulfato em zonas reativas foram testadas
como um método potencial para a retenção local do arsênio e do urânio. O hidrogênio (H2), gerado pela corrosão do ferro, pode se acumular nas superfícies deste,
podendo então ser consumido pelas bactérias autotróficas de redução de sulfato,
produzindo sulfeto e promovendo a continuidade do processo de corrosão.
A produção de sulfeto, precipitado como sulfeto ferroso, em áreas anódicas da
superfície do ferro, promove também a corrosão, desde que o sulfeto ferroso não
precipite sobre a superfície do ferro como uma película uniforme e passivadora.
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Para a produção eficiente autotrófica de sulfeto ferroso, conforme Fórmulas 19
e 20, adições periódicas de H2 e CO2 foram realizadas entre as injeções do ferro nas
colunas. Já para as aplicações em campo, tais injeções são uma boa opção tanto
para prover uma distribuição mais homogênea, como para prover uma fonte
contínua de carbono com consequente estimulação da redução do sulfato. Por
razões de segurança, a injeção em campo de gases reativos deve ser realizada com
gás inerte, fora do limite de explosão de H2, de 4% em volume.

Fe0(s) + 2H2O  Fe2+(aq) + H2(g) + 2OH-(aq)

( 19)

Fe2+(aq) + SO42-  2H2(g) + FeS(s) + 4H2O(aq)

( 20)

As mZVI-partículas foram usadas com tamanho médio de partícula de 30 μm, e
as nZVI-partículas em suspensão coloidal com tamanho médio de 0,1 μm (100 nm)
com superfícies específicas respectivamente de 0,9m2/g e 33,5m2/g.
Os fluentes dos cursos d’água utilizados nos testes nas colunas foram coletados na mina abandonada em Lengenfeld, Alemanha Oriental, nos quais se encontram dissolvido sais de sulfato de urânio (UO2SO4) e sulfato de arsênio (As2(SO4)3),
resíduos dos processos de mineração lançados no solo local.
Testes de condutividade hidráulica em atmosfera inerte de nitrogênio foram
executados com 60 litros em cada coluna, representando injeção de 0,2% em massa
de mZVI ou de nZVI poderiam sem perda de fluxo nas zonas reativas.
As bactérias autotróficas de redução de sulfato foram estimuladas por 14
semanas de incubação em microssistemas separados dos cursos d’águas nativos,
com H2 como doador de elétron, a 20°C e, após este período, adicionadas nas
colunas com mZVI e nZVI-partículas.
Como observado na Figura 43, constatou-se um deslocamento significativo da
frente de adsorção das impurezas, observado depois da substituição de 1/5 do
volume na coluna mZVI-biótica, acompanhado por um aumento da condutividade
hidráulica. Em contraste, na coluna nZVI-biótica, um enegrecimento homogêneo
permaneceu até o fim do experimento, não sendo observada nesta coluna nenhuma
mudança significativa da condutividade hidráulica.
Esta observação pode ser explicada por mecanismos diferentes de retenção
das partículas de ferro, fato que as mZVI, com tamanho médio de partícula de 30μm,
se depositaram pelos sedimentos não homogeneamente nos espaços disponíveis
dos macroporos, enquanto as nZVI, com tamanho de 0,1μm, foram retidas mais
homogeneamente pela adsorção superficial sobre os sedimentos.
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Figura 43 – Colunas de teste após 112 dias: com coloração diferente devido ao
deslocamento das partículas na mZVI-biótica, à formação de hidróxido ferroso na
mZVI-abiótica e à retenção adsortiva das nZVI-partículas na nZVI-biótica
Fonte: BURGHARDT et al., 2007

Durante o teste, a cor da coluna mZVI-abiótica mudou de preto a ruborizado,
não sendo observado nenhuma mudança significativa da condutividade hidráulica,
tampouco no deslocamento da frente de adsorção das impurezas.
Identificou-se, na coluna mZVI-biótica, uma corrosão durável e constante do
ferro, aliada a um aumento constante do pH do efluente, variando de pH 6,5 a
máximo pH 8,0, com uma concomitante diminuição do potencial redox Eh, variando
de 480 mV a aproximadamente 80 mV, como mostrado nas Figuras 44 e 45.

Figura 44 - Alterações no Potencial Redox dos efluentes
de cada coluna com a substituição dos volumes
Fonte: BURGHARDT et al., 2007
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Figura 45 - Alterações no pH dos efluentes de cada coluna
com a substituição dos volumes
Fonte: BURGHARDT et al., 2007

Na coluna mZVI-abiótica, somente uma ligeira mudança no pH e E h foi
observada até a sétima substituição do volume, devido à formação de hidróxido
férrico e à falta de bactérias de redução de sulfato. Em contraste, a coluna nZVIbiótica mostrou uma corrosão provisória e intensa, sendo que, até a terceira
substituição do volume, o pH do efluente esteve acima de 9.
O pH permaneceu entre 8 e 8,5 e o potencial redox Eh diminui de 480 mV para
cerca de 10 mV, sendo que os potenciais redox dos efluentes das colunas
pareceram aumentar durante suas medições pela redução dos sulfatos; os nitratos e
nitritos não puderam ser detectados.
Analisando a imobilização do arsênio e do urânio, constatou-se que, em todo o
curso dos testes, ambos foram retidos completamente na coluna nZVI-biótica, ao
contrário das com mZVI-partículas, nas quais o arsênio também foi completamente
retido, porém a retenção do urânio foi incompleta, como monstra a Figura 43.
Devido à diminuição de Eh na água efluente, de aproximadamente 100 mV na
mZVI-biótica e de aproximadamente 200 mV na coluna mZVI-abiótica, nenhuma
formação de hidróxido férrico ou adsorção de urânio foi possível. Contudo,
comparando as concentrações de efluentes de urânio, a retenção deste na coluna
mZVI-biótica foi claramente mais eficiente do que na coluna mZVI-abiótica.
O pico de urânio, depois de sete substituições dos volumes, correspondeu a
uma diminuição provisória do Eh de 440 mV a 340 mV, em relação à água de
entrada nas colunas (água afluente), conforme mostrado na Figura 46.
Analisando a corrosão do ferro e a redução do sulfato, observou-se que
quantidades significativas de sulfato ferroso foram descarregadas da coluna mZVIbiótica, como demonstra o gráfico da Figura 47.
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Figura 46 – Alterações nas concentrações de arsênio e
urânio nos efluentes das colunas
Fonte: BURGHARDT et al., 2007

Por outro lado, foi bem baixa a formação de hidróxido de ferro nos efluentes
das colunas, a um potencial redox Eh de aproximadamente +80 mV.

Figura 47 – Alterações nas concentrações de Fe 2+ e SO42nos efluentes das colunas
Fonte: BURGHARDT et al., 2007

Em contraste, nenhum Fe2+ foi detectado nos efluentes da coluna nZVI-biótica,
apesar da diminuição do Eh de aproximadamente +100 mV e, devido ao aumento do
pH até 9, a precipitação de minerais de Fe2+ foi possível nesta coluna; ao contrário
do ocorrido com o efluente da coluna mZVI-abiótica, onde nenhum ferro oxidado foi
encontrado.
Uma explicação possível para tais ocorrências está na formação de hidróxido
férrico através da oxidação das entradas (afluentes) pelo oxigênio O2 e por nitrato
NO3, porem, é possível uma prévia passivação da superfície reativa das mZVIpartículas por hidróxido férrico, com consequente prevenção de liberação de mais
Fe2+ adicional.
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Durante todo o teste, os efluentes de ambas as colunas com mZVI não mostraram nenhuma diminuição nas concentrações de sulfato, contudo uma redução
significativa de sulfato de 5 a 8,5 mg/L foi observada na coluna nZVI-biótica.
Como indicada na Tabela 15, a limitação de H2 na redução autotrófica do
sulfato foi evidenciada por uma comparação de H 2 estequiometricamente requerido
para a diminuição de SO4 medido, variando de 1,5 a 2,67 mmol/L e as quantidades
de H2 injetadas variaram de 1,27-1,91 mmol/L.
Tabela 15 – Comparação entre H2 injetado e H2 requerido nas medições de redução de
sulfato na coluna nZVI-biótica
Volume Substituído
SO4 medido (mg/L)
SO4 medido (mmol/L)
H2 requerido (mmol/L)
H2 injetado (mmol/L)

1a8
37 - 41
0,385 - 0,427
1,50 - 1,71
1,27

8 a 16
50 - 64
0,521 - 0,666
2,10 - 2,67
1,91

Fonte: BURGHARDT et al., 2007

Conclui-se com este experimento que a redução autotrófica do sulfato foi
estimulada pela injeção do H2 gasoso, sendo que o balanço estequiométrico indicou
o consumo significativo de H2 gerado através da corrosão anaeróbia do ferro.
As mZVI-partículas mostraram uma corrosão constante e durável. As partículas
foram retidas no espaço dos poros por sedimentação, por meio de um deslocamento
de partícula ocorrido na coluna mZVI-biótica, resultando na formação de uma zona
de ferro enriquecida não homogênea. Pesquisas adicionais são necessárias a fim de
otimizar o controle hidráulico da formação da zona de reação, antes de uma
aplicação local deste método.
A aplicação de nZVI-partículas resultou na formação de uma zona reativa
homogênea, devido à sua retenção, de maior adsorção, na superfície da partícula
sedimentada, ainda que as nanopartículas de ferro mostrassem uma corrosão
intensa e curta.
Os processos predominantes de retenção para o urânio e o arsênio foram
provavelmente a oclusão em óxidos de ferro originais das colunas de mZVI-biótica, a
precipitação de (Fe2+ (UO2) (AsO4) 8H2O) na coluna nZVI-biótica e a oclusão sobre
os fracos cristais de hidróxido de ferro na coluna de mZVI-abiótica, respectivamente.
Por fim, as reações predominantes investigadas para a coluna nZVI-biótica
revelaram intensa corrosão das nZVI-partículas e consequentes valores elevados de
pH, sendo que o íon ferroso foi retido pela precipitação do Fe(II), dissolvido e
subsequentemente precipitado como monosulfito de ferro.
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D.

Reabilitação de águas subterrâneas contaminadas com diferentes
metais pesados através de ferro microparticulado suportado em fibras
de carbono
Resumo de testes laboratoriais para análise de adsorção e imobilização de di-

ferentes metais pesados com ferro microparticulado suportado em fibras de carbono,
denominado EHC, patenteado pela Adventus Americans Inc. (ADVENTUS, 2009).
O objetivo destes estudos foi a avaliação da eficiência do ferro de valência zero
suportado em fibras de carbono, na adsorção e imobilização por precipitação de
metais pesados, principalmente: chumbo, arsênio, mercúrio, crômio, cádmio e
níquel, entre outros, em suas formas salinas, dissolvidos em águas subterrâneas.
Os metais pesados, dependendo da sua forma salina em solução aquosa, têm
suas mobilidades nos lençóis de água afetados por várias reações químicas,
inclusive precipitação, redução, oxidação, adsorção, dessorção e complexação.
A tecnologia incorporada ao EHC combina uma dosagem de substratos
orgânicos, sobre o qual metais redutores em microescala são depositados. O
componente orgânico do EHC é rico em nutrientes hidrofílicos e tem grande área
superficial, qualificando-se como um bom suporte para o crescimento bacteriano
presente em um lençol d’água.
Bactérias heterotróficas indígenas crescem na superfície da partícula EHC,
consomem o oxigênio dissolvido, reduzindo o potencial redox - Eh. Paralelamente a
este crescimento, se dá a fermentação do carbono contido no substrato do EHC,
lançando ácidos graxos voláteis (acético, propiônico, butílico) que se difundem do
sítio da fermentação para a pluma de lençol de água.
Esta difusão age como doadoras de elétrons a outros microrganismos, inclusive aqueles que realizam a desalogenação, a exemplo dos surfactantes, denitrificantes e degradadores de hidrocarbonetos. Somada a esta ação bioquímica dos microrganismos está a ação metal redutora, especialmente do ferro de valência zero microparticulado – mZVI, suportado nas fibras do material orgânico do EHC, identificado como EHC-M, o qual, com grande área superficial reativa, estimula uma redução
química e redução no potencial redox do lençol de água via corrosão do ferro.
Os testes laboratoriais em coluna com amostra de água subterrânea
contaminada com metais pesados mostraram que o EHC-M in situ fornece uma
imobilização rápida e persistente, tanto de metais redutíveis (As e Cr) como de
metais catiônicos (Zn, Hg, e Pb).
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Baseado nesses dados, o efeito acumulativo de ZVI e substrato fibroso no
EHC-M é usado em uma larga variedade de aplicações ambientais e os testes continuam de forma a provar a capacidade do EHC-M de retirar outros contaminantes.
O Quadro 5 fornece um sumário dos mecanismos específicos de imobilização
metálica, que podem ocorrer com EHC-M, baseado nos processos químicos e
microbianos conhecidos na presença de ZVI e substratos orgânicos.
Quadro 5 – Mecanismo de imobilização para metal pesado em tratamento com EHC-M
Metal

Espécie Dissolvida

As

As (III, V)

Cr

Cr(VI)

Mo, Se, U

Mo(VI), Se(IV,VI),
U(VI)

Cu, Zn,
Pb, Cd, Ni

Me2+

Mecanismo de Imobilização
Precipitação Redutiva com oxidação do ferro metálico.
Precipitação como sulfeto de Arsênio e misturado sulfeto de ferro
e arsênio
Redução do Cr(III) e precipitação com ferro oxidado e adsorção ao
ferro oxidado
Precipitação redutiva com ferro oxidado
Fonte de carbono estimula a redução heterotrófica microbiana de
sulfato a sulfito e forte adsorção do ferro

Fonte: ADVENTUS, 2009

A Tabela 16 apresenta um sumário de eficiências de tratamento observadas
através do uso de EHC-M.
Tabela 16 – Sumário de tratamento observado de eficiências de remoção de metais
pesados usando EHC-M
Compostos Concentração de entrada de água contaminada (mg/L) Eficiência de Remoção

Arsênio
Crômio(VI)
Chumbo
Zinco
Fonte: ADVENTUS, 2009

0,5 – 2,5
0,4 - 30
64
4,5 – 50,4

98 - 100%
87 - 99%
99%
92 - 100%

O EHC-M tem sido reportado com um eficiente e rápido redutor da concentração de menos de 1 a mais de 10 µg/L de arsênio dissolvido em água subterrânea.
Em condições laboratoriais com fluxo contínuo, as eficiências relatadas de
retirada de arsênio excedem a 98% e, estes experimentos, depois de um período de
recarga das colunas com água contendo arsênio de lençóis freáticos contaminados,
o EHC-M disposto nas colunas provou que a retirada de arsênio não é reversível,
como teoricamente aventado pela alteração do Eh ou pH, por criar condições de Eh
muito baixas em pH neutro, como mostrado na Figura 48.
Menos de 3% da massa de arsênio, que foi removida da água pela coluna com
EHC-M, foi novamente solubilizada durante todas as fases subsequentes do estudo
combinado. Esses dados ilustram que o EHC-M é capaz de criar e manter condições
efetivas de redução na remoção de arsênio da água, a despeito de algumas
intercorrências registradas nestes testes.
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O período total do estudo foi 950 dias ou 2,6 anos e embora considerando que
o teste foi realizado a 21,1ºC, que reduziria a longevidade do EHC-M em
comparação com temperaturas menores de lençol de água, o arsênio permaneceu
imobilizado nas colunas, demonstrando a alta longevidade do EHC-M.

Figura 48 – Entrada de EHC-M e controle na concentração de arsênio na
água de lençol freático contaminado em fluxo através da
coluna estudada
Fonte: ADVENTUS, 2009

A Figura 49 demonstra gráficos com as curvas de adsorção de metais pesados
em óxido ferroso em meio aquoso, em cada um dos experimentos com soluções de
sais destes metais, a 0,1M de concentração.

Figura 49 – Adsorção de Cr3+, Cu2+, Cd2+, Zn2+ e Pb2+ em óxido ferroso em
função do pH. Cada metal possui seus limites da curva de adsorção e
para valores de pH abaixo do limite os íons não são adsorvidos, e para
valores de pH acima do limite, os íons são fortemente adsorvidos.
Nestes experimentos foram assumidas altas variações nas
concentrações de óxido ferroso e concentração iônica de metais
pesados de 0,1M.
Fonte: ADVENTUS, 2009.
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4.6.2 DNAPLs
Neste item são apresentados os estudos de caso relacionados com reabilitação
na linha de DNAPLs em aplicações de ferro micro e nanoparticulado, em escala
experimental, piloto e plena.
De uma forma geral, a nível mundial, a maioria dos projetos de reabilitação de
solo e águas contaminadas com DNAPLs pelas nZVI-partículas, ainda que experimentais e piloto, se restringem, até março/2010, a sítios nos Estados Unidos, Alemanha, República Tcheca, Itália, Eslovenia e Taiwan, como ilustra a Figura 50.

Figura 50 – Aplicações das nZVI-partículas na reabilitação, principalmente de
DNAPLs a nível mundial, até março/2010.
Fonte: NANOTECHNOLOGIES, 2005.
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A.

Aplicação de nanopartículas de ferro emulsionadas (enZVI-partículas)
em óleo vegetal na reabilitação de TCE, DCE em sítio do Cabo
Canaveral aplicado pela NASA em escala Piloto
Conforme reportado por Quinn et al. (2005), o Complexo Lance 34 no Cabo da

Estação Canaveral da Força Aérea (LC34), na Flórida/USA, foi usado para
lançamento dos foguetes Saturn de 1960 a 1968. Os registros históricos sugerem que
os motores dos foguetes foram limpos na base de lançamento com solventes orgânicos clorados, inclusive TCE. Durante as operações de limpeza, os solventes em
parte se infiltraram ou migraram para sub-superfície pela superfície de drenagem.
O LC34, em 1968, deixou de ser base de lançamento, e desde então a maior
parte do sítio ficou coberto com vegetação. O DNAPL que permaneceu na sub-superfície se compõe principalmente de TCE, embora o cis-1,2-dicloroeteno (cDCE) e
cloreto de vinila (VC) também estejam presentes na água subterrânea em consequência de processos de biodegradação (RIHA et al., 2000).
Uma série de poços de monitoramento em multinível e um poço totalmente mapeado foi instalado para fornecer dados químicos da água subterrânea e avaliar as
modificações nas concentrações e fluxo de massa antes e depois da injeção.
Um conjunto de seis núcleos foi reunido antes da injeção de enZVI para
caracterizar a massa de VOC e a distribuição da pluma de contaminantes, além de
um conjunto de amostras de água subterrânea de cada um dos 21 pontos de monitoramento, de forma a determinar a concentração e o fluxo de massa.
O sítio LC34 se caracteriza pela presença de um aquífero superficial e outro
semi-confinado, de sub-superfície, abaixo de uma camada de argila, os quais são a
fonte principal de abastecimento de água de todo o sítio.
Os procedimentos tecnológicos conduzidos pela empresa Constroem (ESB)
foram aqueles próprios para áreas contaminadas com DNAPL, direcionados ao
aquífero superficial, que se estende em uma camada de água de aproximadamente
14 m de profundidade a partir da superfície, e tendo como geofísica:


uma unidade superior de areia (Up Sand Unit – USU) de grânulos grossos, que se
estende da superfície até aproximadamente 5-7m;



uma unidade média de granulometria fina (Middle Fine-grained Unit - MFGU) de
cor cinzenta, com sedimentos/argilosa de granulação fina e estende-se por
aproximadamente 5-9m;


e uma unidade inferior de areia (Lower Sand Unit - LSU), mostrado na Figura 51.
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Figura 51 – Corte seccional geológico da planta de LC34 de
aplicação de enZVI.
Fonte: GAVASKAR et al., 2004

Um sistema de controle da água subterrânea foi projetado e instalado para
manter o controle hidráulico da água subterrânea na área (Pilot Test Area - PTA).
A avaliação da tecnologia foi realizada de dois modos:
1.

utilização dos resultados da análise de núcleos de solo coletados antes e
depois do tratamento com enZVI analisada para a massa de compostos
orgânicos clorados voláteis (Volatile Organic Compounds -VOCs), utilizando o
método de extração com metanol;

2.

e utilização dos resultados de análise de amostras de água subterrânea
coletadas antes e depois do tratamento com enZVI para avaliar modificações
nas concentrações de VOCs e do fluxo de massa.
O enZVI foi injetado em oito poços, em duas injeções em intervalos por poço,

fazendo uso de PPT, com volumes de enZVI injetados para cada poço e em cada
intervalo de profundidade ajustados com base na distribuição de VOCs, medidos nos
núcleos de solo previamente.
Aproximadamente 2540 L de enZVI foram injetados em uma área de 6x3x3 m,
e cerca de três meses depois da injeção um conjunto de 6 núcleos de solo de pósrealização e 21 pontos de monitorização de água subterrânea foram amostrados
para avaliar as modificações nas concentrações e fluxo de massa.
As Tabelas 17 e 18 resumem as alterações nas concentrações de VOC nos núcleos de solo no intervalo tratado, e nos intervalos onde enZVI foram observadas
nas amostras de solo. Esses conjuntos de núcleos são tomados dentro de cerca de
0,6 m um do outro para o pré, ínter e pós-demo, representando todo o solo.
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Tabela 17 – Sumário de concentrações pré-, inter e pós-demonstração do núcleo SB1.
PréProfundidade Profundidade
Demo
parte superior parte inferior
SB1

PósDemo
SB-301

PréDemo
SB-3

InterDemo
SB-203

PósDemo
SB-303

PréDemo
SB-4

InterDemo
SB-204

Pós
Demo
SB-304

10

12

1

1

0

1

1

0

0

0

12

14

3

4

1

1

1

6

1

0

14

16

6

1

7

13

4

6

1

ND

16

18

87

1

6067

1

1

45

1

ND

18

20

282

12

209

1023

451

161

6

2

20

22

208

8

195

708

7

171

3

1

22

24

230

0

253

495

4502

249

35

ND

24

26

283

NA

272

2

17

289

183

ND

26

28

263

119

252

NA

45

255

NA

28

202

5

1681

579

1240

157

11

1

97%

-

66%

26%

-

93%

99,50%

MÉDIA ENTRE 16 E 24
% REDUÇÃO

Fonte: GAVASKAR et al., 2004
Tabela 18 - Sumário de concentrações pré-, inter e pós-demonstração do núcleo SB2.
Notas: NA: Não Avaliado – insuficiente amostra de solo na amostra; ND: Não Detectável – abaixo dos limites de detecção; a
concentração de TCE apresentada em mg/kg; os valores em negrito indicam valores de DNAPL, baseado no limite de
concentração de 300 mg/kg; os valores entre as células com borda azul indica intervalo de profundidade objetivado para a
injeção de enZVI-partículas; os valores com sombra em cinza denotam evidências visuais de enZVI-partículas nas amostras

PréProfundidade Profundidade
Demo
parte superior parte inferior
SB2

PostDemo
SB-302

PréDemo
SB-7

InterDemo
SB-207

PostDemo
SB-307

PréDemo
SB-8

InterDemo
SB-208

Post
Demo
SB-308

10

12

ND

1

0

1

2

2

ND

1'

12

14

1

1

2

ND

1

2

ND

0

14

16

10

11

70

ND

0

21

ND

NA

16

18

89

5

1167

ND

NA

127

ND

0

18

20

182

57

207

54

23

136

ND

NA

20

22

233

NA

175

ND

NA

157

NA

177

22

24

262

18

202

268

19

162

143

130

24

26

259

7

222

177

149

212

NA

125

26

28

270

8

268

NA

175

237

NA

NA

192

27

438

81

21

146

48

102

82%

95%

67%

30%

MÉDIA ENTRE 16 E 24
% REDUÇÃO

86%

Fonte: GAVASKAR et al., 2004

Os resultados mostram que as enZVI apresentam tendência de migrar quando
o PPT é aplicado acima de um intervalo de três injeções, e que significantes reduções nas concentrações de TCE (> 80%) foram observadas em todo o solo amostrado com exceção de SB-3 e SB-8, onde a observação visual sugere que a maioria
das enZVI-partículas migraram para cima dos pontos de tratamento objetivados.
A Tabela 19 resume as alterações de concentração de TCE das seções
transversais em multinível, cujas reduções significantes de TCE, ao redor de 60 a
100%, foram observadas nas profundidades atingidas com enZVI-partículas.
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Tabela 19 – Sumário das concentrações de TCE na água subterrânea
Locação da
amostra
E-ML1-1
E-ML1-2
E-ML1-3
E-ML1-4
E-ML1-5
E-ML2-1
E-ML2-2
E-ML2-3
E-ML2-4
E-ML2-5
PA-23

Profundidade das
amostras
16
18,5
21
23,5
26
16
18,5
21
23,5
26
16 - 26

Pro-Demo TCE
(mg/L)
2,6
370
450
680
600
3,9
20
350
700
630
95

Post-Demo TCE
(mg/L)
<0,02
160
92
210
210
0,31
0,80
76
300
720
0,08

% Redução
100%
57%
80%
69%
65%
92%
96%
78%
57%
-14%
100%

Notas: As células com sombras indicam zonas de tratamento objeto

Fonte GAVASKAR et al., 2004

Verificou-se uma média de redução de 68% na seção transversal E-M/L e
E-ML-2 para uma diminuição de fluxo de massa de aproximadamente 56% de
1,78 mmol/dia/m2 a 0,8 mmol/dia/m2 durante um período de apenas 6 meses.
Apesar dos promissores resultados alcançados neste teste piloto, há questões
pendentes relativas à distribuição das enZVI-partículas ao redor dos pontos de
injeção e o mecanismo de degradação do TCE. Baseado nos núcleos de pósamostragem, as enZVI-partículas parecem ter migrado para cima do intervalo de
injeção em alguns locais, não foram distribuídas corretamente no PTA e não
atingindo as distâncias esperadas para cada um dos pontos de injeção.
Da mesma forma, houve questões relativas a uma diferenciação distinta entre
degradação abiótica e biológica, fato que houve uma redução notável de TCE em
ambas, tanto para solos como para águas subterrâneas. Tal redução pode estar
relacionada ao aumento na concentração de produtos intermediários da decloração
sequente, ou seja: cis-1,2-DCE e VC, sendo que, contudo, estudos de laboratório
que fizeram uso de enZVI-partículas sugerem que a degradação do TCE produz
muito poucos produtos intermediários de degradação.
A variação molar média na concentração de cis-1,2-DCE e VC em amostras de
águas subterrâneas deram conta de uma redução de 50% nas concentrações de
TCE, as quais sugerem que uma parte da redução de TCE possa ser devida a
outros mecanismos de degradação, como biodegradação realçada pela presença de
óleo e surfactantes na emulsão das enZVI-partículas.
Por tais motivos, metodologias de injeção e relativas contribuições da
degradação abiótica e biológica devem ser melhor entendidas para o futuro uso
desta tecnologia com enZVI-partículas.
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B.

Aplicação de micropartículas de ferro em pó (mZVI-partículas) na
reabilitação de TCE, DCE e TCA em sítio do Centro Aero Espacial
Marshall – (Marshall Space Flight Center – MSFC) aplicado pela NASA
com tecnologia FEROX em escala Piloto

Conforme o estudo de Mceloy et al. (2003) o MSFC é um sítio localizado no
centro-norte do Alabama com aproximadamente 745 hectares dentro do Arsenal de
Redstone (RedStone Arsenal -RSA), usado pelo Exército dos Estados Unidos
durante a Segunda Guerra Mundial para manufaturar munições químicas. Em 1949
começou a conduzir o desenvolvimento de mísseis e foguetes. Em 1960 foi
estabelecido o desenvolvimento de foguetes, e as atividades de exploração espaciais foram transferidas para National Aeronautics and Space Administration - NASA.
Uma investigação corretiva (Remedial Investigation - RI) foi conduzida na
NASA e no MSFC, encontrando 5 plumas principais de compostos orgânicos
clorados voláteis (Chlorinated Volatile Organic Compounds - CVOCs) nas águas
subterrâneas e 14 pontos-chave de contaminação.
Houve a suspeita de algumas áreas fonte conterem DNAPLs e, por este
motivo, foram conduzidos testes em escala laboratorial, piloto e de campo, de forma
a avaliar a aplicabilidade de várias tecnologias in situ e gerenciar a contaminação
nesta área.
Dois testes com tecnologia ISCR foram conduzidos em duas das áreas fonte,
SA-2 e SA-12, durante fevereiro/março de 2000, envolvendo testes piloto para
tratamento dos CVOCs específicos pela injeção de ferro microparticulado em pasta
fluida coloidal mZVI, partindo do processo patenteado da empresa FeroxSM
desenvolvido pela ARS Technologies Inc., tendo a equipe desta empresa participado
de ambos os testes piloto.
O ambiente sub-superficial compõe-se de uma permeabilidade baixa de
resíduo argiloso não saturado cobrindo o leito de rocha fraturado, e havendo uma
camada intermediária de agregado heterogêneo de cascalho, barro e areia,
comumente relativa a zonas de pedregulho entre o resíduo e camada de rocha.
A zona de pedregulho forma um caminho de fluxo lateral principal da água
subterrânea, no qual se suspeita conter a maior parte da massa contaminante
abaixo das áreas fonte.
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A água soterrânea na zona de pedregulho é tipicamente aeróbia, exceto abaixo
da área principal de duas das plumas. Um grau variável de conexão hidráulica existe
entre o resíduo e o leito de rocha.
A maioria dos CVOCs nas plumas de água subterrânea compõe-se de
tetraclorocarbono, TCE, tetracloroeteno, PCE e 1,1,2,2-tetracloroetano. Muitos
desses contaminantes foram usados como solventes para limpar motores de
foguetes depois dos testes, e no desengraxe de outros equipamentos e operações
de limpeza. Acredita-se que as plumas são o resultado de antigas práticas de
gerenciamento de áreas fonte.
As investigações de campo conduzidas na área SA-2 mostraram que os níveis
de TCE dissolvidos na água subterrânea da zona de pedregulho alcançaram
concentrações máximas de aproximadamente 73mg/L.
Nenhuma pluma de contaminação com extensão significante foi identificada na
zona não saturada (sendo esta área identificada como de: potencial de ordenação
não explosivo - Unexploded Ordnance – UXO) na sub-superfície, que pudessem
limitar a extensão das investigações in situ e os testes-piloto.
Os testes de escala laboratorial foram conduzidos com resíduos e/ou amostras
de água subterrânea coletados da área de teste, usando diferentes quantidades
mZVI-partículas sobre a massa de TCE amostrada, para se determinar a dose
necessária sem que houvesse a geração de subprodutos inesperados nas aplicações de campo.
A proporção ideal para aplicações em campo encontrada de mZVIpartículas/TCE foi de 200:1, a qual alcançou resultados de redução acima de 95%
nas concentrações de TCE. As reações obedeceram aproximadamente a uma
cinética de primeira ordem, formando os subprodutos esperados, principalmente
dicloroetenos e um aumento no pH de 0,6 a 1,5 unidades acima do pH da amostra
teste de 7,0.
A implementação de campo com mZVI-partículas foi realizada de 11 de julho a
4 de agosto/2000, com 125 injeções na zona de pedregulho e em posições selecionadas da zona vadosa. Devido às preocupações quanto ao UXO, as injeções não
puderam ser concluídas dentro de todas as áreas fonte sob suspeita.
Um alinhamento dos pontos de injeção foi realizado no sentido e formar um
gradiente na área SA-2 e criar uma zona reativa para o fluxo de água subterrânea
com subsequente tratamento.
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A Figura 52 demonstra o arranjo da área de teste piloto e a extensão
aproximada da contaminação da água subterrânea que havia no momento das
injeções de campo.

Figura 52 – Área piloto de teste SA-2
Fonte: MCELOY et al., 2003

Aproximadamente 5 toneladas de mZVI-partículas foram injetadas. Gás
nitrogênio foi usado primeiro para fraturar a zona vadosas e, até certo ponto, a zona
de pedregulho, antes da injeção da pasta fluida de mZVI-partículas.
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Durante o processo de injeção foram monitorados: as pressões de manutenção
e a iniciação das fraturas sub-superficiais, o raio de influência e pressões em poços
adjacentes, ondulação de superfície do solo e os níveis de VOC no ar ambiente da
abertura dos poços.
Desde julho de 2000, sete conjuntos de amostras de água subterrânea foram
reunidos de oito poços de monitoramento em todas as partes da área piloto, de
forma a avaliar o desempenho desse procedimento tecnológico. As tendências na
demanda de oxigênio – DO e os níveis de potencial redox – ORP ou Eh na água
subterrânea foram continuamente controlados em poços selecionados por um
período de 30 dias.
Os resultados indicam as seguintes conclusões:


as mZVI-partículas criaram um ambiente de redução dentro da água
subterrânea na zona de indicado. Os níveis de DO e ORP foram reduzidos a
aproximadamente 2,5 mg/L e -400 mV, respectivamente;



as concentrações de TCE na área fonte diminuíram em mais de 90% durante o
período de monitorização, evidenciadas pelo aumento correspondente nos
níveis de cloreto e de subprodutos, principalmente dicloroeteno. A distribuição
das mZVI-partículas em todas as partes da zona de pedregulho é evidenciada
pelos níveis aumentados de ferro nas amostras de água subterrânea;



a constante cinética para o processo de degradação de TCE nos testes em
escala laboratorial foi de aproximadamente 0,12/dia. A constante aparente foi
estimada dos dados da área fonte monitorada, alcançando aproximadamente
duas ordens de magnitude mais baixas de 0,005/dia;



a taxa constante indicou que seriam necessárias cerca de 114 semanas para
realizar uma redução de 99% das concentrações de TCE da área fonte;



o gradiente de poços, além do alinhamento de injeção, não mostrou
modificações significativas nas concentrações de TCE; contudo, um pequeno
aumento nos níveis de cloreto foi observado nesses locais. Tomando como
base a velocidade do fluxo da água subterrânea e o fator de degradação de
TCE, de aproximadamente 1,7 na matriz sub-superficial, pode-se levar de 6 a 9
meses antes que modificações significativas nos gradientes de concentrações
sejam esperadas.
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O custo para implementar a porção corresponde do teste piloto de campo foi
cerca de 8,5 a 9,0 dólares por quilo de mZVI-partículas injetadas. Já os custos totais
para concluir os testes piloto, incluindo os planos de provas laboratoriais, pesquisas, monitoramento de desempenho, relatórios e gerenciamento de projeto alcançou aproximadamente 12 a 13 dólares por quilo de mZVI-partículas injetadas.
Um similar ISCR foi conduzido na área SA-12 e as investigações de campo
indicaram que a geologia e as condições de contaminação eram muito semelhantes
àqueles em SA-2, contudo, PCE e TCE e Freon 113 foram encontrados na água
subterrânea na zona de pedregulho em concentrações de até 19 mg/L. Algumas
áreas isoladas de contaminação foram também encontradas em certas profundidades na zona vadosa com máximo de 46 mg/Kg.
Os testes de escala laboratorial também identificaram uma proporção de 200:1
para a massa de mZVI-partículas na aplicação em campo. Uma grade de teste foi
conduzida na área piloto de SA-12 com injeções de mZVI em março de 2000.
O processo de injeção e fratura foi idêntico para ambas as áreas de teste
piloto, SA-12 e SA-2 e os resultados de amostragem confirmatória durante o início
da implementação de campo inesperadamente indicaram a presença de níveis mais
altos nas concentrações de DNAPLs, na ordem de 354mg/L em uma pequena área
da grade de teste
Aproximadamente 1360 e 900 Kgs de mZVI-partículas foram injetadas na zona
vadosa e de pedregulho respectivamente, sendo, contudo, previsto que a proporção
de mZVI-partículas/TCE no campo atingisse 100:1.
Cinco ciclos de amostragem de água subterrânea foram concluídos de maio de
2000 a fevereiro de 2001, inclusive medições contínuas de DO e níveis de ORP em
um período de 30 dias.
Enquanto as condições de redução estavam ativas, as concentrações de
redução de CVOC ocorreram com o aumento de cloreto e ferro, e os dados da
qualidade de água subterrânea mostraram uma forte alteração nas concentrações
de CVOC e insignificantes ocorrências se limitaram à pontos chave nas áreas de
monitoramento bem localizadas.
Uma comparação entre as taxas constantes de cinética aparente indicaram que
a taxa de campo foi cerca de 170 vezes menor que a taxa em escala laboratorial.
As opções para continuar o teste piloto estão sendo consideradas, as quais
incluem a reaplicação de ZVI adicional ou aplicação de técnicas de tratamento de
termais in situ.
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C.

Aplicação de nanopartículas bimetálicas de ferro (bnZVI-partículas) na
reabilitação de PCE TCE, DCE e 1,1,1-TCA em sítio da Estação de
Engenharia Aérea/Naval em Lakehurst – New Jersey/USA aplicado
pela NASA em escala Piloto
Segundo o relatório da Environmental Protection Agency (2003) um teste piloto

com nZVI-partículas dopadas com paládio foi executado na Área I no Sítio da
Estação de Engenharia Aero Naval de outubro de 2001 a março de 2002.
O objetivo primário deste teste piloto foi avaliar a praticabilidade de usar
bnZVI-partículas como tratamento corretivo in situ para organoclorados impactantes
das águas subterrânea na Área I.
A princípio foi assumido que a área do teste piloto não está localizada em
pluma de água subterrânea contaminada com organoclorados, cuja massa
significante de contaminante pode ser sorvida pelo solo. Baseado nas limitações
propostas pelos testes, o objetivo corretivo se restringiu a somente a reduzir, não
completamente degradar, as concentrações de organoclorados dentro dos limites da
área proposta, atentando para as alterações químicas ocorridas nas águas subterrâneas pelas reações com bnZVI-partículas, monitoradas durante o teste piloto.
A Área I sob investigação de impactos na água subterrânea é objeto de
diferentes atividades e lançamentos, que incluem compostos orgânicos voláteis
(VOC) impactantes emanados de diversas fontes difusas, e se estendem por um
gradiente de aproximadamente 1525 m, com altas concentrações na ordem de
900µg/L, justificando a realização dos testes piloto.
A geologia da área de teste é caracterizada pela presença de aproximadamente 23 m de sedimento não consolidado, uniforme e regularmente distribuído,
marrom amarelado, de areia fina à grossa.
Os principais contaminantes encontrados na água subterrânea na Área I
incluem: tetracloroeteno ou percloroeteno (PCE), tricloroeteno (TCE), 1,1,1tricloroetano (1,1,1-TCA) e produtos de degradação, tais como: cis-dicloroeteno (cisDCE) e cloreto de vinila.
A contaminação se estende verticalmente por 21 m abaixo da camada de água
subterrânea, sendo que a maior quantidade de contaminação está na zona de 9 a
15 m. Para realçar a mistura in situ e alcançar o controle hidráulico acima da área de
teste piloto, a água subterrânea foi bombeada e re-injetada continuamente durante a
reabilitação.
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Um tanque de 570L foi usado para a injeção, no qual foram misturadas as
bnZVI-partículas com a água subterrânea do próprio local, através de um agitador
mecânico adaptado, que minimizou a decantação das bnZVI-partículas durante a
injeção. A suspensão das bnZVI-partículas foi injetada usando uma bomba de pistão
diretamente através dos poços de prova abertos, seguindo o procedimentos de
injeção de baixo para cima
Depois da injeção, quatro amostras de água subterrânea por evento foram
retiradas para uma avaliação plena do teste piloto. Um aparelho de múltiplos parâmetros foi utilizado no local para monitorar possíveis alterações na geoquímica da
água subterrânea depois da injeção. Um total de oito ciclos de dados geoquímicos
no local foi reunido durante o teste piloto.
Os resultados indicam as seguintes principais conclusões:


as reações com bnZVI-partículas tiveram um efeito na química da água
subterrânea na área de teste piloto, e em geral, os níveis de ORP diminuíram
em todos os poços de monitorização depois da injeção;



os leves aumentos no pH foram observados em um pequeno número de poços;



as reduções médias de PCE, TCE e CEI-DCE na área de tratamento foram
aproximadamente de 67% a 87 % de fevereiro a maio de 2002 e a redução de
VOC total foi aproximadamente de 74%;



níveis reduzidos de ORP e concentrações de organoclorados foram também
encontrados na monitorização de poços fora da área de tratamento proposta,
tendo como maior redução total de aproximadamente 77% nas concentrações
de VOC desses poços, de março a maio de 2002.



Aproximadamente dois meses depois de terminado o teste piloto, as condições
redutivas ainda eram observadas dentro da área piloto planejada, indicando
que se os níveis de ORP permanecerem baixos, as reduções de VOC
continuarão
Considerando as conclusões mencionadas, a PARS recomendou conduzir

mais um teste piloto em grande escala na Área I. Para uma maior redução dos
percentuais dos organoclorados, uma maior quantidade de bnZVI-partículas deve
ser injetada, o que pode ser realizado pelo aumento da concentração das bnZVIpartículas na suspenção injetada, e pelo aumento do número de injeção.
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D.

Aplicação de Barreiras Reativas Contínuas – (Continuous Reactive
Barrier – CBR) com ferro de valência zero granulado gZVI na
reabilitação em escala Piloto de PCE, TCE e DCE em Rheine,
Alemanha
Segundo o relatório de Birke et al. (2003) em 1998, uma CRB em escala

piloto, que utilizou dois tipos de ZVI em dois segmentos separados para reabilitar
CVOCs, foi instalada em uma antiga indústria de lavagem a seco localizada na
pequena cidade de Rheine, aproximadamente a 30 km de Osnabrück.
A PRB é extensivamente usada para controlar ambos os tipos de nucleação
com ZVI e modelagem de água subterrânea, de forma a determinar a realização e
predizer seu efeito em longo prazo.
Conforme Rubin (2001), a CRB piloto de Rheine tem 22,5m de comprimento,
0,6 a 0,9 m de largura e aproximadamente 6 m de profundidade. Uma linha única
de perfurações sobreposta de diâmetro 0,9 m foi construída, utilizando uma broca
circular de aço no solo, para perfurar e retirar o material nativo, preenchido com
gZVI, conforme demonstram as Figuras 53 e 54.

Figura 53 – Esquema da construção da CBR em Rheine
Fonte: BIRKE et al., 2003
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Figura 54 – Instalação da barreira em Rheine usando broca circular de aço
Fonte: BIRKE et al., 2003 apud RUBIN, 2001

Por fim, salienta-se que a fonte de contaminação com CVOC no sítio de
Rheine está diretamente localizada em uma antiga indústria de lavagem a seco,
que foi reedificada com construções residenciais (casas de madeira) nos anos
80. Os contaminantes primários no sítio são o PCE e o cis-DCE, com concentrações máximas iniciais na pluma de 20.000µg/L e 500µg/L, respectivamente.
Dois tipos de ZVI foram empregados:


no lado direito, acima do rio, perfurações com 69 toneladas de ferro
granular misturado com cascalho em uma proporção 1:2 em volume,
correspondendo a 34,5 toneladas de cada;



no lado esquerdo, em um comprimento de 10 m, foram aplicadas 85
toneladas de “ferro esponjoso”.

Uma trincheira preenchida de concreto separa os dois segmentos.
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O assim chamado “ferro esponjoso” origina-se da sua aparência óbvia:
pequenas esferas escuras, preto-cinzentas, com diâmetro médio de aproximadamente 1 cm, como mostrado na Figura 55, parecendo-se de certa forma a uma
pedra-polmes, compostas de óxido de ferro reduzido, e fornecidas pela “ISPAT”.
O

monitoramento

encontrou

uma

taxa

de

degradação

de

PCE

constantemente alta por mais de seis anos, bem como os extensos dados de
análises laboratoriais sugerem que este material possa ser superior em relação a
vários outros tipos de ZVI convencionais, em termos de eficiência de degradação
com o tempo (Figura 54 à direita) e a longevidade das PRBs em geral.

Figura 55 - Foto à esquerda: esferas/grânulos de ferro esponjoso aplicadas na PBR em
Rheine
Fonte: RUBIN, 2001

O “ferro esponjoso”, indicado como Reesponja® (marca da “Mull und
Partner” GmbH, Hannover), é também normalmente usado na indústria de aço
como um material precursor da produção de aço (ferro gusa).
A capacidade do material e os potenciais quanto à desalogenação redutiva
de CVOC em águas subterrâneas foram primeiramente descobertos e investigados na Universidade de Ciências Aplicadas em Suderburg/Alemanha, em 1996.
A capacidade do material e os potenciais quanto à desalogenação redutiva
de CVOC em águas subterrâneas foram primeiramente descobertos e investigados na Universidade de Ciências Aplicadas em Süderburg/Alemanha em 1996.
Numerosos experimentos de coluna e testes em escala laboratorial foram
executados nas Universidades de Stuttgart e Kiel entre 1997 a 2004.
Até o momento, os testes de campo no sítio de Rheine de 1998 a 2004
fornecem fortes indicações que este material parece ser superior a outras
diferentes técnicas de ZVI utilizadas para desalogenação redutiva de CVOC, bem
como para fixação de metais pesados em PRBs.
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Uma redução significativa na eficiência de degradação foi verificada para a
seção de ferro granular da CRB, onde a taxa de degradação caiu de quase 100%,
inicialmente, a aproximadamente 80 - 90%, conforme demonstra a Figura 56, ao
passo que a seção com Reesponja® manteve uma taxa constante de mais de
98% desde 1998.
A barreira carregada com uma mistura de ferro granular convencional
esférico e cascalho demonstrou, depois de uma primeira taxa de degradação
muito alta em 1998, uma taxa reduzida, mas constante de aproximadamente 8090%. Até 2005, ambos os segmentos revelaram taxas de degradação constantes
contínuas de aproximadamente 99% e 80-90%, respectivamente.

Figura 56 - Reabilitação em Rheine com CRB por mais de cinco anos.
Fonte: RUBIN, 2001.
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E.

Aplicação experimental de laboratório nas transformações oxidativas
mediadas por nanopartículas de ferro – nZVI-partículas
Conforme reportado por Lee et al., (2008); Keenan et al., (2008);

Environmental Protection Agency, (2009), enquanto existe uma investigação
extensa quanto à capacidade do ferro de valência zero (ZVI) para induzir
transformações redutivas de contaminantes, pou-cos estudos são feitos para
induzir transformações oxidativas por nZVI-partículas.
Os estudos anteriores na reabilitação de contaminantes com nZVI concentraram-se no procedimento anóxico de redução de potenciais contaminantes como hidrocarbonetos clorados. Recentemente contudo, há evidências que o nZVI,
em condições de solução apropriadas, pode iniciar a degradação oxidativa de
contaminantes. Este caminho é especialmente útil para a degradação de compostos, tais como: organofosfatados, orgnosulfatados e hidrocarbonetos.
Em condições oxidativas, a oxidação de Fe 0 a Fe 2+ é acompanhada pela
produção de H2O2 pela redução de O 2. A combinação resultante de H 2O2 e Fe2+,
conhecido como reagente de Fenton, possui forte capacidade oxidativa para
vários compostos orgânicos, resultante da produção de radicais hidroxila pela
oxidação de ferro ferroso por H2O2.
Com este fim, este trabalho empregou Fe0 na oxidação de soluções muito
diluídas de um composto modelo simples: o ácido fórmico, por possuir uma degregação oxidativa muito simples, por já ter apresentado bom resultados via
processo oxidativo, e pela falicildade de avaliação de sua degradação em
concentrações submicromolares, através de seu uso como radiorevelador.
Como primeira tentativa na otimização da capacidade oxidativa do Fe0 foi
escolhida a funcionalidade das nZVI-partículas suportadas em polímero orgânico
de alto peso molecular (High Molecular Wieigh -HMW): amido, carboxi-metilcelulose (CMC) e alginato.
As nZVI-partículas foram preparadas a partir da redução de ferro ferroso
(FeCl2.4H2O, 99%) na presença de ditionato de sódio (Na2S2O4, pureza de 85%,)
em uma solução de pH alto pela adição de NaOH. O Alginato (ácido alginico), o
amido e a carboxmetillcelulose foram empregados como estabilizadores das
nZVI-partículas, adicionados nas respectivas proporções de 0,1%, 0,3% e 0,1%
em massa à solução de ferro ferroso antes da redução com o ditionato de sódio.
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Todos os experimentos foram executados em temperatura controlada à
25ºC, com adição contínua de O 2 e controle de pH em 3,0 com soluções diluídas
de HCl (aquoso) ou NaOH (aquoso). Em cada reação, uma quantidade
apropriada de nZVI-partículas em uma solução de 0,5 g/L foi acrescentada à uma
solução de 200 nM de ácido fórmico. Uma amostra foi tomada imediatamente
depois da adição de nZVI-partículas, que correspondeu ao ponto de tempo T 0, e
regularmente após durante 90 minutos.
O peróxido de hidrogênio (H2O2) gerado da redução dos dois elétrons de
oxigênio foi medido por técnica de fluorescência, usando amplex vermelho
(Amplex Red - AR) e peroxidase de horseradish (Horse Radish Perosidase -HRP)
como reagentes. O H2O2 na presença de HRP reage com amplex vermelho, na
proporção estequiométrica de 1:1, produzindo fluorencência com o pigmento
resorufin, que tem absorção e emissão fluorescente máxima sob incidência de UV
em 563 e 587 nm respectivamente, cujos expectros de excitação/emissão foram
comparados contra curvas de calibração lineares geradas de H 2O2 padrões.
As concentrações de Fe 2+ foram medidas com o reagente ferrozine, cujas
concentrações dos complexos Fe2+/Ferrozine também foram medidas contra
absorção expectográfica em 562 nm.
As simulações de Modelagens Cinéticas foram empreendidas usando o
software de modelagem cinético, no qual foi introduzido o conjunto de reações
descrito na Tabela 20, de forma a efetivamente simular a oxidação homogênea
de ácido fórmico na presença de Fe 2+ e H2O2. Análises de sensibilidade foram
usadas para simplificar o modelo conceitual para a oxidação heterogenea do
ácido fórmico empregado no software Atropos.
Tabela 20 - Modelagem de Cinética de Reação para ácido fórmico usando Reativo de
Fenton em pH = 3.
Reações
2+
F e (aq) + H 2O2(aq)  F e3+(aq) + OHg(aq) + OH-(aq)
F e3+(aq) + H 2O2 (aq)  F e2+(aq) + H Og(aq) + H+(aq)
F e2+(aq) + OHg(aq)  F e3+(aq) + OH- (aq)

F e3+(aq) + HO2g(aq)  F e2+(aq) + O2(aq) + H+

Taxa de Constância (M-1 s-1)
55
2,00 x 10-3
3,20 x 108
7,82 x105
1,34 x 106
2,33 x 106
3,30 x 107
7,15 x 109
5,20 x 109
6,50 x 108

F e2+(aq) + HO2g(aq)  F e3+(aq) + H 2O2(aq)
H Og(aq) + HO2g(aq)  H 2O2(aq) + O2(aq)
H 2O2(aq) + OH g(aq)  HOg(aq) + H2O(l )
H Og(aq) + H O2g(aq)  H 2O(aq) + O2 (aq)
H Og(aq) + H Og(aq)  H 2O2 (aq)
HOg(aq)+HCOOH / HCOO-(aq)  CO2(aq)+HO29(aq)
Fonte: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009
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A produção tanto de Fe 2+ como de H2O2, depois da adição das nZVIpartículas à solução ácida saturada com oxigênio, ocorreu em uma escala de
tempo demasiado rápida para a utilização das técnicas de amostragem descritas
anteriormente, e por estas razões as concentrações tanto de Fe 2+ como de H2O2
no tempo T 0 foram sempre maiores que zero, apesar de não ter havido qualquer
acréscimo de reação no frasco, conforme demonstra a Figura 57 A e B.

Figura 57 - Concentrações de peróxido de hidrogênio em
função do tempo de experimentos dirigidos com nZVIpartículas
metálicas
(quadrados),
nZVI-partículas
suportados em algenato (círculos), nZVI-partículas
suportadas em CMC (triângulos) e nZVI-partículas
cobertas com amido (triângulos invertidos). B) Perfil
típico Fe 2+ para a reação de nZVI-partículas com O2. A
linha quebrada é traçada somente como guia.
Fonte: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009.

Para as nZVI-partículas puras (não suportadas) as concentrações de H2O2
rapidamente alcançaram um valor próximo da constância de aproximadamente
60 M, que foi mantido pelo período de experimento de 90 min.
As concentrações de H 2O2 produzidas pelos três tipos de nZVI-partículas
suportadas são comparadas na Figura 57 contra os resultados gerados com
nZVI-partículas puras.
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Enquanto a máxima oxidação do peróxido produzida pelas partículas CMC
foi semelhante à produzida pelas partículas puras, aproximadamente 60 mM, as
quantidade produzidas pelas nZVI-partículas cobertas com amido e alginato
foram substancialmente menores em aproximadamente 25 mM.
Por outro lado, de forma interessante, a produção de H 2O2 pelas nZVI-partículas suportadas foi um processo mais gradual do que as puras, e no caso do
amido e do alginato, as concentrações máximas de H 2O2 não foram obtidas até
cerca de 40 minutos depois de iniciada a reação.
O ácido fórmico (200 nM) foi usado como prova para a oxidação neste
estudo, tanto por causa da simplicidade do processo de oxidação, como da existência de um modelo trabalhável do processo.
Para o caso de nZVI-partículas puras, depois de 90 minutos foi observada
uma perda de cerca de 12% do ácido fórmico, com a maior parte ocorrida nos primeiros 20 minutos de reação, conforme mostrado na Figura 58.

Figura 58 – Resultados experimentais (quadrados) que
demonstram a oxidação de ácido fórmico (com
concentração inicial de 200 nM) na presença de nZVI (0,5
g/L) em pH = 3,0. A linha sólida é a melhor representação
para um modelo que conceitua as reações heterogêneas
que resultam na oxidação de Fe 0 pelo oxigênio dissolvido,
e a perda heterogênea de OH* e H2O2.
Fonte: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009

Para as nZVI-particulas em amido, CMC e alginato, cerca de 12%, 10% e
12% do ácido fórmico foram respectivamente consumidos pela oxidação, conforme demonstra a Figura 59, sendo que para o amido e alginato, as taxas maiores
de oxidação quase coincidram com as concentrações máximas de H 2O2.
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A oxidação heterogênea do Fe0, que ocorre com sua adição em solução
aquosa ácida saturada com oxigênio, resulta na formação do cation Fe 2+ e
peróxido de hidrogênio ou água, segundo respectivamente as equações 21 ou 22.

Fe0(s)+O2(aq)  Fe2+(aq)+H2O2(aq)

( 21)

Fe0(s)+O2(aq)  Fe2+(aq)+2H2O(l)

( 22)

Os produtos da reação 21 (Reagente de Fenton) podem então reagir de
acordo com a equação 23 para formar radicais hidroxila (OH g ou OH*).

Fe2+(aq) + H2O2(aq)  Fe3+(aq) +OHg(aq)+OH-(aq)

( 23)

Figura 59 - Degradação de COOH depois da aplicação de nZVIpartículas suportadas ou cobertas.
Fonte: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009

Quando cobertas com amido ou alginato, a taxa de COOH parece coincidir
com as concentrações máximas de H 2O2 apresentadas na Figura 57.
Por

causa

da

ausência

de

carga

superficial

repulsiva,

o

ferro

nanoparticulado formado durante a síntese se agrega. As medições de difração de
luz de raio laser em soluções de nZVI-partículas suspensas demonstraram uma
distribuição quase normal para um diâmetro de partícula médio de cerca de 7,7 nm,
e a Microscopia de Transmissão de Elétron – TEM, confirmou a existência de grande
agregado composto de nanoparticulas na ordem de 20 nm de diâmetro.
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As nZVI-partículas cobertas com amido ou alginato, ou suportadas em CMC,
tiveram quase o mesmo efeito do sistema modelo de oxidação de ácido fórmico
deste trabalho experimental.
Desta forma, não houve aumento signiﬁcativo na capacidade oxidativa das
nZVI-partículas preparadas com qualquer um destes compostos, contrário ao procedimento reativo das nZVI-partículas em processo redutivos, como demonstram
os resultados comparativos da ação redutora das nZVI-partículas puras e preparadas com estes ou outros compostos, em testes laboratoriais e pilotos de campo.
Este comportamento pode ser, em parte, atribuido ao caminho adicional da
reação dos radiais livres OH *, visto que os radicais hidroxila reagem preferencialmente com as ligações carbono-carbono em um polímero orgânico.
Os três sistemas preparados com estes compostos apresentaram tempo
semelhante de degração do ácido fórmico nos 90 minutos em que a reação foi
controlada. Contudo, a cinética para a oxidação de ácido fórmico diferenciou-se
no sistema onde as nZVI-partículas foram empregadas sozinhas (puras).
Conforme mostrado na Figura 56, quando o alginato e o amido foram
usados com nZVI-partículas, houve um atraso na degradação de ácido fórmico,
provavelmente devido à difculdade do oxigênio dissolvido em acessar a superfície
das nZVI-partículas. Como se poderia esperar, este atraso corresponde a um
retardo na produção de H2O2 em ambos os casos.
O sistema com CMC parece ser mais semelhante ao sistema de nZVIpartículas puras, provavelmente devido à diferença na cobertura superficial, e não
especificamente nas diferenças químicas ou reativas do agente na presença de
H2O2 ou radicais hidroxila.
O peso molecular médio da CMC é de cerca 90.000, enquanto do alginato é
35.000, revelando que as concentrações para cada estabilizador orgânico (0,3%
em massa para o amido, 0,1% para CMC e 0,1% para alginato) inibem o acesso
superficial pelo O 2 em comparação com as nZVI-partículas puras.
Estudos futuros podem explorar o atraso na produção de H2O2 máxima e na
concomitante oxidação do ácido fórmico, de forma a aumentar a capacidade oxidativa das nZVI-partículas, através da modificação no preparo e no grau de funcionalidade das nZVI-partículas, ou na alteração das soluções propostas neste
trabalho experimental.

149

4.6.3 Processos ISCOs e ISCRs de Reabilitações com ferro granulado, micro e nanoparticulado
O Quadro 6 resume os resultados publicados com diferentes forma de aplicações de ferro granulado, micro e nanoparticulado em processos químicos redutores e oxidativos de reabilitações pilotos e plenos de diversas áreas contaminadas com
DNAPLs e metais pesados até o final de 2009 na Europa e Estados Unidos, incluído aqueles detalhados nos itens 4.6.1 e 4.6.2.
Nome do
Sítio

Referências

Área do sitio do
(Environmental
rio DOE
Ptotection
Savannah , Aiken,
Agency, 1998)
SC/USA

Data da
Aplicação

Contaminante

1997

PCE and TCE na zona vadosa, no
solo e abaixo da camada
de água
PCE: 119 mg/L TCE: 21 mg/L

Departamento do
(Environmental
Exército de
Terminada em
Ptotection
VOCs no solo, TCE: ~26 g/kg
Anniston,
1999
Agency,1999)
AL/USA

Baia Kings NSB,
Site 11
Camden County, (Program, 1999)
GA
USA

Nov. 1998Abril. 2000

Solo e água subterrâna
PCE: 8,5 mg/L
TCE: 550 µg/L
c-DCE 24 µg/L

Cherry Point UST
Bogue,
Projeto falhou e
Gasolina: > 4g/kg
Carteret County, (Program, 1999) foi cancelado.
Diesel: > 14 g/kg
NC
Zona Vadosa e água subterrânea
USA
Zona Vadosa
LEAD, Oil Burn
1,1- Dicloroetano: 890 mg/kg
Pit
1.1.1Terminada em
Franklin County, (Program, 1999)
Tricloroetano: 10 g/kg
2008
PA
TCE: 200 mg/kg PCE:
USA
2 mg/kg BTEX (Xileno:
5.3 g/kg)
Pierce Service
Station,
(Program, 1999)
Los Angeles, CA
USA

Mar/2003

Pluma na água subterrânea
BTEX: 2 mg/L TPH
(gasolina): 65 mg/L

Condições de
aplicação

Areia e Argila

Argila

Tecnologia
Aplicada

Custos

Comentários

Reativo de Fenton.
Escala Piloto
Área de Tratamento:
232 m2,
Profundidade 43 m

94%

Não
Informado

Oxidação in-situ gerou degradações significantes de
DNAPL encontrado abaixo da camada de água
subterrânea na zona de teste. Durante a oxidação in-situ
com objetivos de teste piloto como tecnologia alternativa na
degradação de DNAPLs, outras tecnologias de reabilitação
adicionais tiveram de ser usadas em conjunção para
encontrar padrões típicos de proteção de aquífero.

Reativo de Fenton.
Escala Piloto
Área de Tratamento:
4180 m2 , produndidade :
2,4-8,2 m
Volume de Reagente 503
m3

TCE: 73-99%,
total VOC no solo 90%

Não
informado

Durante a degradação dos 90 % dos VOCs reportado, os
dados de amostas de solo de pós-tratamento mostra
várias áreas acima dos limietes de 41ppm de TCE
Tratamento adicional em posições selecionadas

Areia fina com silte
e/ou areias argilsas finas e
alguamas areias médias

Reativo de Fenton.
Escala Plena
Área de Tratamento:
697 m2, profundidade:
30-40 m

Nivel superior: areia
Nivel inferior silti/argila

Reativo de Fenton.
Escala Piloto

Areia fina e silte com um
pouco de argila ou areia fina
silte de rocha superior:
arenito friável altamente
resistivo e fraturado
intermediado com camadas
de xisto altamente resistivo
Areias e silte na porção
superior do aquífero e
lodos argilosos de
baixa permeábilidade
na base

Eficiência da
Aplicação

Reativo de Fenton.
Escala Plena
Volume de solo tratado
3.200 tons
Volume de Reagentes:
91 m3
Reativo de Fenton.
Escala Plena
Volume de tratamento:
4754 m

>98%

Não
Informado

Não Informado

Não
Informado

17% de solo acima dos
~$190/Lb
limites para
VOC
TCA de 7 mg/kg
S
e para VOCs
, $287/Lb 1,1,123% acima dos limites de Tricloro7 mg/kg
etano
Redução média de
96 % de Benzeno
e 93 % de THP depois de
um ano depois de tratamento

$88/m

O ISCO foi capaz de reduzir VOCs total na zona
de tratamento primária para níveis abaixo de 100
ppb. O êxito deste projeto pode ser ligado ao solo
arenoso com altas condutividades hi-dráulicas. O
sistema de "pump and treat" foi paralizado. A
atenuação natural dos residuo fo-ra da área de
fonte que foi menor de 1000 ppb
O projeto causou o levantamento do asfalto, a
explosão subterrânea e o fogo. A amostragem pósreabilitação indicou uma contaminação significativa
remanecente que necessitará posterior caraterização
de sítio e as reabilitações a alterna-tivas a serem
avaliadas.
O ISCO gerou boa degradação dos contaminantes,
porém não alcançou as metas, alternativas adicionais
tiveram de ser avaliadas para alcançar maiores reduções
A oxidação gerou gases contendo VOCs e aquecimento
da subsuperfície do solo; preocupações com saúde e
segurança.
Nenhuma meta de reabilitação específia estabelecida.
Eliminação dos contaminantes considerada a longo
prazo na área de fonte por biostimulatação e benzeno
restante em baixo níveis, esta condição de fechamento
do sitio.
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Nome do
Sítio

Referências

Data da
Aplicação

Contaminante

Fase 1: Dez VOCs na água subterrânea TCE
Pensacola NAS,
1998
TCE: 2,4 mg/L c-DCE:
Pensacola, FL (Program, 1999)
Fase 2: Maio
403 µg/L VC: 976 µg/L
USA
1999
Clorobenzeno: 140 µg/L

Shaw AFB, area
No.1,
(Program, 1999)
Sumter, SC USA

VOCs no solo e águas
subterraneas primarily TCA, DCA
terminado
DCA: 21 mg/L
TCA: 44 mg/L
BTEX: 62 mg/L

Central Manufacturing Area at
(Environmental
DuPont’s Kinston
Ptotection
facility
Agency 2003)
Kinston, NC
USA

TCE
Água de terra
concentração em
área de fonte em cima de
a 150 mg/L e
solo concentrations até 100 mgs/quilogramas
Pequena área de fonte de
diâmetro de 7,62 m

CFB Borden
Research Site
Ontario, CDN

Naval Air Engineering Station
Site, Area I
Lakehurst, New
Jersey, USA

(Wadley, 2005)

Terminada

Terminada

Environmental Outubro de
Ptotection
2001 a Março
Agency 2003
de 2002

PCE zona fonte

PCE, TCE, TCA
VOC: 900 µg/L pluma na
água subterrânea

Condições de
aplicação

Solo arenoso e silte

Areia fina

Areia Surficial
com areia/silte
horizontal

Areia media a fina

Consorcio de areia fina e
grossa

Tecnologia
Aplicada

Reativo de Fenton.
Escala Plena

Reativo de Fenton.
Escala Plena
Area de tratamento
11.148m2

Eficiência da
Aplicação
Redução de ~95 %
de solvente clorado
- aberturas depois de
fase 2 recontaminação de
CVOCs: 94 µg/L
depois de 2 meses,
198 µg/L depois
de 8 meses

50% de todos os
contaminantes esperados
DCE e benzeno

Um ano depois do tratamento
Escala piloto
somente 2 ficaram fora de 16
Jato de alta pressão para
núcleos de pós-tratamento
injeção de pasta fluida de ZVI mostram
e
redução significante de
kaolinita em uma configuração TCE e/ou sub-produtos.
A amostragem periódica de
de coluna
controle dos poços mostraram
(95% kaolinita e
declinio nas concentraçoes de
5% sem identificação)
TCE, mas as concentrações
ZVI (~50 mesh)
permanecem altas.

Campo de demosntração
Perfuratriz de solo com
laminas largas utilizadas
para abertura de poços
em 3 zonas diferentes de
injeção de ZVI, contendo
controle com 0%, 5%, e
10% em volume de ZVI
granulado em volume e
uma pasta com betonita.

Registro de declínio nas
concentrações de PCE a
valores praticamente não
detectaveis.

Escala piloto. bnZVI-partículas com Paládio em
suspenção injetadas diretamente
na
água Média de redução de PCE,
subterrânea
por TCE, cDCE foi apr. de 67 à
bombeamento
a
alta 87% de fev à mar/2002
pressão pelo processo e um total VOC reduzido foi
Ferrox para melhorar a de 74%.
mistrua e ter um bom
contole hidráulico através
aberturas para a prova.

Custos

Não
Informado

Comentários
Os resultados da água subterrânea depois da fase 2
indica que a oxidação in-situ foi bem sucessida em
reabilitar CVOCs encontrado na zona de tratamento. Uma
avaliação em fase da atenuação natural com
melhoramento de tecnologia foi executada. Com base no
resultado de tratamento de zona fonte e taxa de
atenuação natural observada estivesse que a reabili-tação
levará de 3 para 5 anos na pluma de residual para
alcançar niveis abaixo de MCLs de 5 µg/L.

Discordância quanto ao mecanismo responsável pela
redução dos contaminante, extração aérea ou oxidação. A
diluição foi identificada como parcialmente responsável
pelas reduções. Um ambiente de redução forte na zona
de tratamento atuou como removedor de oxigênio,
$700/Lb of VOC
limitando a eficácia da oxidação. Controle da retirada dos
gases foi necessário para manter a saúde e segurança.
Não há nenhuma evidência que a oxidação in situ pode
alcançar as metas de reabilitação final de 1000 ppb total
de VOCs..

Não
Informado

A observação direta dos núcleos indica que não houve
uma correta mistura das partículas no solo., porém a
mistura da pasta fluida injetada no solo foi em uma
escala de polegadas A injeção de pasta fluida parece
ter sido eficaz no geral criando uma suficiente
mistura suficiente de forma que a reabilitação pudesse
alcançar a maior parte do sitio. Vem sendo realizado
uma monitorização contínua da água continuada de
forma a avaliar a eficácia a longo prazo do tratamento.

Não
Informado

Monitoramento em um período de 13 meses depois da
injeção.
Análises de amostras principais mostraram distribuições
uniformes razoáveis do ferro pelas diferentes zonas.
Taxas de reação no silte foram substancialmente mais
baixas do que as taxas em testes de laboratório, que
podem ser causadas por limitações na transferência de
massa.

Não
Informado

Um piloto em maioir escala será conduzido. Para reduzir
uma maior porcentagem do hidrocarboneto clorado a
quantidade de bnZVI injetada na formação será
aumentada.

151
Nome do
Sítio

Referências

Data da
Aplicação

Contaminante

2 áreas de
fonte
diferentes
NASA’s Marshall
(SA-2 e
Space Flight
TCE, PCE, TCA SA-2:: TCE de
SA-12)
Center (MSFC) (McElroy, 2003)
73 mg/L; SA-12 : TCE and
SA-12: Março
Huntsville, AlabaPCE acima 19 mg/L
de 2000
ma; USA
SA-2:
Julho/Agosto/
2000

Nasa’s Launch
(Environmental
Complex 34
Terminado em
Proctation
Cape Canaveral,
2009
Agency, 2003)
FL

Industrial facility
Research Triangle
Park
(Zhang 2003)
North Carolina
USA

Set/2002

Reabilital Unit C4
(RU-C4), Parcel
C, Hunters Point
(McCall, 2004)
Shipyard
San Francisco,
CA USA

Terminado
em 2009

Active manufacturing facility
(Elliott, Zhang, Terminada em
Trenton, NJ
2001)
2007
USA

Fonte com DNAPL,
principalmente TCE

Condições de
aplicação

Argila, cascalho e silte

Tecnologia
Aplicada

Escala Piloto
Ferro microparticulado
injetado pelo processo
FerroxSM

Eficiência da
Aplicação

Custos

SA-2: as concentrações de
TCE diminuíram na água
subterânea em mais de 90 %
durante o período de
monitoramento.
De $19 a
SA-12: dados da água
$20 por kg de f
subterrânea mostraram
ZVI injetado
recontaminação de
concentrações CVC's em
niveis insignificantes para
tratamento

Três meses depois de injeção: o
TCE em amostras de solo foi
reduzido em mais de 80 %,
Ferro nanopartículado
Agila arenosa entre camadas, emulsionado - eZVI foi esperados para algumas posições,
onde
EZVI migrou para cima do
concentrada nas unidades
injetado em 8 poços que
local de tratamento em
arenosas
usam métodos de injeção
profundidade.
de pressão por pulso. A redução média de concentrações
de água subterrânea foi 68% e o
fluxo de massa diminuiu em 56%.

Não
Informado

Escala Piloto
As nZVI-partículas foram
Mais de 90 % de redução do
injetadas como pasta
total de VOCs concentrados
fluida. O volume de
na água subterrânea
Clorado VOCs: 14 mg/L
Arenito fraturado - pedras de injeção de pasta fluida
Não
reabilitados em vários dias
Pluma na água subterrânea
silti
total foi 6056 litros em
Informado
de injeção de poço e
uma concentração nZVIdistribuição de poços de
partículas de 1.9 g/L. O
monitoramento.
volume foi injetado em 1
poço levou mais de 2 dias
Escala piloto
ZVI-pó (FerroxSM)
A fratura pneumática foi
VOCs, principalmente TCE no
empregada para realçar o Quase concluida a redução
Enchimento artificial sobre o
$157 por
solo e na água subterranean
volume permeabilidade
dos CVOCs no lençol de
leito de rocha fraturada
jmetro a de
com TCE: 88 mg/L
antes de que ZVI fosse
água (~99%>)
solo tratado
injetado em 4 ppços para
tratar solo e água
subterrânea.
bnZVI-partículas
com
paládio em suspenção
A recirculação de água
A reabilitação de TCE
subterrânea
foi
TCE: 400-800 µg/L
passou de 1.5 % a 96.5 %
Não
executada
para
Pluma da água subterrânea
em um período de 4
Informado
estabelecer
maior
semanas de monitoramento.
uniformização
na
concentração
dos
contaminante
e
aumentar a intensidade
da mistura.

Quadro 6 – Principais aplicações de nZVI-partículas na Europa e Estados Unidos.
Fonte: Conforme citado na coluna de referências

Comentários

A comparação dos testes de escala de laborarório e as
taxas constantes cinéticas de campo evidentes indicou
que para teste na planta SA-2 a taxa em campo foi
aproximadamente 2 vezes mais baixo e para a planta SA12 foi 170 vezes mais baixo do que os testes em escala
laboratorial.
As novas opções ná área piloto de SA-12 estão sendo
consideradas. As opções incluem a reaplicação de ZVI ou
aplicação de técnicas de tratamento termais in-situ.
As amostras de meio subterrâneo foram reunidas antes e
depois do tratamento para avaliar o sucesso do
tratamento.
Baseado nos núcleos de pós-demo, o eZVI parece ter
migrado em cima da região intermediária de injeção em
algumas posições e não houve uma exata distribuíção
dentro da área de tratamento e não se deslocou de forma
esperada por cada um dos pontos de injeção.
O raio da influência para injeção foi aproximadamente 610 m ao redor dos poços de injeção. Um raio maior
pode ser considerado se modificado o procedimento de
injeção: de iinjeção por pressão para bombeamento da
água subterrânea proximo da distribuição dos poços de
forma a propiciar o fluxo da pasta ao longo de um eixo
perpendicujalr em direção do fluxo da
água
subterrânea.

Três meses de monitoramento da água subterrânea
depois de injeção, nenhuma recontaminação
significante de CVOC foi identificada.

------------------------------------------------------------------
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5

EXERCÍCIOS PRELIMINARES DE PRÉ-VIABILIDADE ECONÔMICA
Neste item são apresentados custos de projetos de reabilitações ambientais

que fazem uso de técnicas consagradas em diferentes países europeus e custos de
recentes projetos plenos de reabilitação ambiental realizados nos Estados Unidos
que fazem uso das novas técnicas com nZVI-partículas, traçando uma análise
comparativa de pré-viabilidade econômica entre essas duas linhas de projetos.
De acordo com Hyaman et al. (2001) e objetivamente pela metodologia
proposta por Quinton et al. (2006), hoje adotada por algumas empresas como a
DuPont, uma correta avaliação de custos comparativa de tecnologias de
reabilitações ambientais in situ deve ter uma base econômica consistente e
considerar minimamente como variáveis: duração da reabilitação; estimativas de
engenharia e modelagem de custos de fluxo/transporte; dos equipamentos, de
operação, de manutenção e de monitoramento. A métrica de custos deve incluir o
custo presente e o custo por quantidade de contaminantes tratados e reabilitados,
usando uma análise de desconto de fluxo de caixa.
Com base no estudo de custos realizado por Summergill et al. (2006) observase, como mostrado na Tabela 21, uma variação significativa tanto entre os mínimos
e máximos de todas as técnicas consagradas de reabilitação, como também na
média de custos entre os países mais industrializados da Europa entre 2001 e 2005.
Por outro lado, baseado nos custos médios entre os países apresentados nesta
tabela, uma classificação descendente pode ser obtida entre as 15 tecnologias mais
populares, como mostrado na Figura 60, na qual a linha vertical representa a
variação do máximo ao mínimo entre a oscilação de custos de todos os países, e a
linha transversal curta representa a média europeia de todos os custos.
A variabilidade dos dados dificulta a interpretação, porém, parece evidente que
não há somente as variações internacionais, mas também as variações de custos
intranacionais, em particular nos países com maior poder econômico. Isto não
surpreende, uma vez que há uma grande variação dos parâmetros que envolvem
todo e qualquer processo de reabilitação, dependendo, dentre outros, da quantidade
e tipo de contaminantes, da geologia e hidrologia local, da interação dos contaminantes com o meio, entre outros, e ainda da existência de empresas de reabilitação,
técnicas, equipamentos e de contratantes ativos em uma mesma região.
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REINO
UNIDO

MÉDIA

60

MÁXiMO

61

90

MÍNIMO

90

30

MÉDIA

30

105

TODA
EUROPA

MÁXiMO

143

114

76

570

323

10

380

176

15
7
15

MÍNIMO

456

95

MÉDIA

MÁXiMO

25

MÍNIMO

MÉDIA

SUÉCIA

MÁXiMO

ESPANHA
MÍNIMO

MÉDIA

MÁXiMO

MÍNIMO

HOLANDA
MÉDIA

MÁXiMO

ITALIA
MÍNIMO

MÉDIA

102

MÁXiMO

171

ALEMANHA
MÍNIMO

247

MÉDIA

380

MÁXiMO

MÉDIA

114

FRANÇA
MÍNIMO

MÁXiMO

FINLÂNDIA
MÍNIMO

MÉDIA

3

MÁXiMO

Custos em Euro/m

BELGICA
MÍNIMO

Países

Técnica
On-site Biopiling
On-site Windows
On-site Landfarming
On-site tratamento
térmico
On-site lavagem do solo
On-site reator biopasta
On-site Imobilização
On-site tratamento
biológico
Ex-situ Vitrificação
On-site Fitoremediação
Pump and Treat
In-Situ Air Sparging
In-Situ Ventilação do
Solo
In-Situ Injeção de Vapor
In-Situ Electro
Reclamation
In-Situ Atenuação
Natural
In-Situ Bioremediação
DVE (Dual Vapour
Extraction)
In-Situ Biolsurping
In-well Vapour Stripping
In-situ Vitrificação
Oxidação Química
Retirada de Produto

11

26

76

114

37

67

25

100

63

11

76

37

27

15

50

33

76

390

233

90

415

236

80

120

100

100

500

261

45

100

74

200

250

225

76

390

224

95

935

530

9

26

935

238

57

171

114

27

270

131

50

200

108

50

456

177

38

114

57

15
114

25
133

20
124

57

200

118

22

89

50

10

15

456

48

57

52

150

400

259

50

125

81

75

360

251

48

140

79

15

148

59

8

15

400

116
89
139

38

86

55

80

80

80

15

222

128

4

11

222

76

44
22
30

74
222
40

59
122
35

2
1
6
11

44
22
10
88

380
222
228
47

220
122
71
65

22

114

67

7

10

152

54

1

50

300

175

1

44

207

126

1

15

25

20

9

15

200

73

10
30

150
120

80
83

29
48

143
86

86
67

20

80

58

48

86

67

380

380

380

57

57

57

10

50

30

10

152

84

10

50

30

50

300

175

133
18

54

38

360

202

40

100

100

63

29

200

103

27

54

41

16

40

28

48

152

100

37

159

8

70

162

20

70

162

162

Off-site Tratamento Térmico

Off-Site Tratamento
Biológico
Off-Site Lavagem de
solo
Off-Site Imobilização
Off-Site Landfilling
Off-Site Incineração

60

40

11

88

47

40
25

100

63

215

270

243

80

80

80

50

350

143

60

450

261

90

120

105

20

60

40

70

270

150

40

60

50

30

80

58

250

600

428

40

60

50

50

456

177

160

215
55
328

270
437
1000

243
200
588

65
25

130
50

98
35

114
646
456

114
979
2850

114
812
1231

70

120

200

31
580

437
2024

Fonte: SUMMERGILl et al., 2006

240
1302

456

175

57

30
740

152

209
740

85

20

70

45

1

20

70

45

20

70

45

3
0
1
1
2

20

162

92

518
30
10

814
126
70

666
68
30

40

80

60

40

60

50

74

126

111

45

814
126
20

44

666
68
15

22

55

38
15

15

207

67

518
30
10

Contaminante Hidrogeológica

Parede de
Contaminantes
Paredes Reativas
Barreiras Bioreativas
In-situ Imobilização
Encapsulamento
Confinement (I-cum, UKsqm)

20

44

25

MÉDIA ENTRE
MÍNIMA E MÁXMO

Tabela 21 – Sumário de Custos de Tecnologias de Reabilitação em 9 países

38

102
740

50
760
590

40

70

55

25

270

128
30

38

102

50
75
184

1
0
3

50
306
387

20
105

600

329

6

15

600

229

40

665

219

4

20

665

167

86

608

216

5

30

608

226

70
39

140
205

93
122

5
40
6

50
300
148

270
150
2850

112
20
885

10
148

64
2679

30
900
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Figura 60 – Dados classificados pelos custos médios na Europa entre 2001-2005
Fonte: SUMMERGILL et al., 2006

Observa-se, pela Figura 59, que 4 das 5 primeiras tecnologias menos
dispendiosas são de processos in situ, e ainda que 8 das 9 primeiras são de
processos com empresas de reabilitação locais.
Já especificamente para os processos de reabilitação envolvendo a utilização
de nZVI-partículas, como mostrado na Tabela 22, a variação dos custos médios de
reabilitação ainda são pouco conhecidos, tendo em vista o pequeno número de
sítios que já exploraram esta nova tecnologia em escala plena.
Os estudos de custos de reabilitação realizados por Gavascar et al. (2005),
com base em três sítios de reabilitação conduzidos pela U.S.Navy: Hunters Point
Shipyard (Hunters Point), Naval Air Station (NAS) Jacksonville, e Naval Air
Engineering Station (NAES) Lakehurst, apresentam uma avaliação comparativa de
processos de injeção com mZVI e nZVI- partículas nesses três sítios.
Em Hunters Point, o ferro injetado não foi nanoparticulado (nZVI-partículas),
mas microparticulado (mZVI-partículas), menos reativo e de menor preço, fornecido
por ARS Technologies, Inc., e com processo de reabilitação executado pela
empresa FeroxTM. Já nos sítios de Lakehurst e Jacksonville, diferentes bnZVIpartículas (BNP) foram utilizadas, fornecidas por PARS Environmental Inc.
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Detalhados nos Estudos de Caso no item 4.6 e também apresentados no
resumo do item 4.6.3, os três sítios reportados neste estudo têm seus custos
resumidamente apresentados na Tabela 22, na qual se encontram os custos totais
de implementação de injeção de nZVI-partículas, variando de US$250.000 a
US$300.000. Os custos totais dos quatro projetos nos três sítios realmente não
podem ser comparados em uma base equivalente, porque os níveis de tratamento
realizados se diferenciaram consideravelmente. Contudo, os custos tabelados
realmente ilustram a variedade de preços, quando tipos diferentes de ZVI e técnicas
de injeção diferentes são empregados para reabilitar sítios de tamanhos variados
O custo material das ZVI-partículas também foi semelhante: para o primeiro
estudo no Hunters Point, US$32.500,00 e na reabilitação em NAS Jacksonville,
US$37.500,00; contudo, o custo unitário das mZVI-partículas usadas em Hunters
Point foi muito mais baixo do que o preço das nZVI-partículas usadas em NAS
Jacksonville.
Por outro lado, foram despendidos valores iguais para injeção de 7260 Kg de
ZVI em Hunters Point, contra 136 Kg em NAS Jacksonville. Desta forma, se o
objetivo principal na reabilitação for liberar maior massa de ferro no aquífero, então
as mZVI-partículas parecem ser mais rentáveis do que as nZVI-partículas, além do
que as mZVI-partículas parecem assegurar as condições redutivas por mais tempo.
Tabela 22 – Custo de reabilitação para os sítios: Hunters Point, NAS Jacksonville e NAES
Lakehurst
Hunters Point
Estudo 2

Hunters Point
Estudo 1

US$28.000 - Mobilização

US$62.000 – Laboratório e
Perfuração de injeção

US$52.000 – Instalação e
Monitoramento

US$24.400 – Monitoramento
e Instalação

US$67.000 (US$37.000 dos
quais são para nZVI-partículas) –
Injeção /Circulação de eventos

US$154.600
nZVI Tratamento

US$770.000
Estudo de esforço de
tratabilidade em campo

US$168,000
Gerenciamento de projetos, de
dados e de relatório

US$112,000
Monitoramento e investigação
disposição dos derivados, custos
diversos,
$153.000 - Gerenciamento de
projetos, Plano de trabalho,
Estudo de escala laboratorial.

US$289.000

US$1.390.000

US$412.000

US$255.500

1540

25400

884

8687

US$188

US$55

US$466

US$29

US$96.000 –
US$452,000
Monitoramento, disposição e Monitoramento, amostragem, e
custos diversos.
análise.

Tratamento
3
Volume (m ):

NAES Lakehurst

US$31.000 Mobilização

US$100.000 (US$ 32.500 dos
quais são para ZVI) Equipamentos/Suplementos
para injeção:

Total:

NAS Jacksonville

US$58.400 –
Análises e Amostragens

US$18.100 - relatório

3

Custo por m
de solo
tratado:

Fonte: GAVASKAR et al., 2005.

156

Embora a bioestimulação seja um resultado desejável do tratamento com ZVI e
possa ajudar na degradação de CVOCs residuais depois que as nZVI-partículas se
dissiparam, a bioestimulação por si só pode não ser suficiente no tratamento com
nZVI-partículas, do ponto de vista dos custos. Há outros agentes redutores, muito
mais baratos, que podem estimular a biodegradação. A criação de condições favoráveis para a redução abiótica é um objetivo desejável e necessário para um
reagente relativamente caro, como as nZVI-partículas, porque a redução abiótica é
muito mais rápida. Das três reabilitações, o primeiro estudo em Hunters Point parece
ter realizado uma redução abiótica necessária para tornar rentável o uso de nZVI.
Considerando o custo relativamente alto das nZVI-partículas, pode ser mais
rentável investir um pouco mais no mapeamento da fonte de contaminantes do que
investir em outras tecnologias. A melhor caracterização da fonte pode ajudar a focar
o tratamento em porções do aquífero onde realmente seja necessário, isto é, em zonas onde DNAPLs e/ou as concentrações mais altas de CVOCs estão localizados.
Se o objetivo principal das três reabilitações em campo for fornecer ferro
suficiente para o aquífero, pode ser mais rentável usar partículas de tamanho que
possam ser injetadas, e de menor custo.
As mZVI-partículas também provavelmente serão mais persistentes no
aquífero, como evidenciado pelo fato de permanecerem mais tempo no aquífero do
que as nZVI-partículas (o ORP do aquífero tratado permaneceu mais baixo por mais
tempo em Hunters Point do que em NAS Jacksonville).
Pode ser interessante observar que, enquanto não há nenhuma limitação na
injeção de partículas de maior tamanho de ZVI granulado do tipo usado em barreiras
reativas permeáveis, esta injeção pode ser muito rentável para a aplicação na zona
fonte, uma vez que representa um custo material muito menor do que as mZVIpartículas ou do que as nZVI-partículas.
Por fim, os resultados indicam que a injeção de nZVI-partículas é uma opção
promissora do tratamento de contaminantes, porém, o monitoramento adicional nos
três sítios pode ser necessário para verificar as diferenças de resultados, e verificar
quanto DNAPL residual é deixado nesses sítios, uma vez que o ORP tem retornado
a níveis de pré-tratamento. Também, é interessante verificar se o gradiente de
distribuição da pluma foi enfraquecido o bastante pela ação de retirada da fonte de
atenuação natural, para ser uma opção de longo prazo viável, ou se a injeção de
nZVI-partículas adicional é necessária.
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6

ÁREAS CONTAMINADAS IDENTIFICADAS PELA COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB
Neste item, base para avaliação do item subsequente, é apresentado um resu-

mo do último relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2009) com
recente catalogação de áreas contaminadas, classicadas por grupo de contaminantes
e técnicas para remediá-los, fazendo uma análise crítica dos dados apresentados.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB - tem divulgado a
cada 4 anos uma lista de áreas contaminadas, registrando, no primeiro relatório de
maio/2002, a existência de 255, e no último de novembro/2009, 2.904 áreas contaminadas e reabilitadas no Estado de São Paulo.
Ao se fazer uma análise criteriosa dos dados apresentados por estes relatórios,
constata-se que, apesar de existir um número de áreas contaminadas e empresas
responsáveis pelas contaminações, estes, de longe, representam o universo de
empresas com potencial de gerar áreas contaminadas no Estado de São Paulo, quer
aquelas com registro na Junta Comercial do Estado, quer as demais, que nem este
registro , possuem, ainda que todas estejam sob a jurisdição fiscalizadora da CETESB.
Salienta-se que a licença ambiental para instalação de toda e qualquer empresa
passou a ser exigida somente a partir de 2001, ficando o grande número de empresas
instaladas antes desta data sem um histórico de suas condições ambientais de
instalação e operação.
A Figura 61 apresenta um gráfico com a evolução do número de áreas
contaminadas cadastradas no Estado São Paulo.

Figura 61 –Evolução do número de áreas contaminadas no
estado de São Paulo.
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2009
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O aumento no número de áreas cadastradas observado nesta atualização demonstra o esforço na identificação de novas áreas, passando de 2.514 a 2.904 o numero
de registros entre os anos de 2008 e 2009, correspondendo um aumento de 13%.
Na Tabela 23 a seguir, é apresentada a distribuição das áreas contaminadas por
regiões no Estado de São Paulo.
Tabela 23 – Distribuição das Áreas Contaminadas por Regiões no Estado de São Paulo
Região
São Paulo
RMSP - outros
Interior
Litoral
Vale do Paraíba
Total

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo - novembro de 2009
Atividade
Postos de
Acidentes/
Comercial
Industrial
Resíduos
combustíveis Desconhecida
32
83
25
675
3
23
108
17
375
5
53
129
33
900
13
13
34
20
199
2
2
28
1
130
1
123
382
96
2.279
24

Total
818
528
1128
268
162
2.904

Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009

A Figura 62 ilustra a distribuição das áreas cadastradas em relação à classificação,
considerando as atividades industriais, comercial, resíduos, acidentes e fonte
desconhecida, segundo as definições estabelecidas de acordo com o procedimento de
gerenciamento de áreas contaminadas.

Figura 62 - Distribuição das áreas contaminadas cadastradas quanto à classificação / novembro 2009
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2009

Os postos de combustíveis destacam-se na lista de novembro de 2009, com
2.279 registros (79% do total), seguidos das atividades industriais com 382 (13%),
das atividades comerciais com 123 (4%), das instalações para destinação de
resíduos com 96 (3%), e dos casos de acidentes e fontes de contaminação de
origem desconhecida com 24 (1%).
Os principais grupos de contaminantes encontrados nas áreas contaminadas
foram: solventes aromáticos, combustíveis líquidos, hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (PAHs), metais e solventes halogenados, como pode ser observado no
gráfico da Figura 63.
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Figura 63 – As áreas contaminadas no Estado de São Paulo por Grupo de
Contaminantes.
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009

Nas áreas que se encontram em reabilitação, ou nas quais a reabilitação foi
finalizada, ou seja, em 1275 áreas, pode-se constatar que o bombeamento e tratamento,
a recuperação de fase livre e a extração multifásica foram às técnicas mais empregadas
no tratamento das águas subterrâneas, enquanto que a extração de vapores e a
remoção de solo/resíduo destacam-se como as técnicas mais utilizadas para os solos.
As técnicas empregadas podem ser visualizadas no gráfico da Figura 64.

Figura 64 – Número de técnicas aplicadas na reabilitação das áreas
contaminadas cadastradas até novembro/2009.
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009
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A CESTESB, principalmente nos últimos anos, tem adotado outros tipos de
intervenções, como as medidas de controle institucional, propostas ou implantadas em
580 áreas, medidas de controle de engenharia propostas ou implantadas em 5 áreas,
além da adoção de medidas emergenciais em 669 áreas.
Soma-se, ainda, as ações de denúncias por parte da sociedade em geral, com as
quais o número de áreas contaminadas registradas no Estado de São Paulo deverá
crescer nos próximos relatórios de áreas contaminadas, como demonstram os últimos
levantamentos com áreas sob investigação destacadas com pontos em vermelho.na
Figura 65.
Destaca-se o Programa de Implementação de Gerenciamento de Áreas Contaminadas com Base no Risco – PIA, criado pela Câmara Ambiental do Comércio de
Derivados de Petróleo, com o objetivo de capacitar os profissionais que atuam na gestão
de áreas contaminadas, assim como conscientizar os responsáveis legais por essas
áreas.
A sancão, em 8 julho de 2009, da Lei nº 13.577, a qual dispõe sobre as diretrizes e
procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas no Estado de São Paulo,
estabelece a obrigatoriedade de atualização contínua do cadastro de áreas contaminadas e reabilitadas. Essa lei determina ainda as condições para a aplicação dos
procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas, enfatizando as ações
relativas ao processo de identificação e remediação, a seleção das áreas mais
importantes, a criação de instrumentos econômicos para financiar a investigação e
remediação, além de apoiar as futuras iniciativas para a revitalização de regiões
industriais abandonadas.
Destacam-se ainda a Resolução CONAMA 420 de dezembro de 2009,
estabelecendo valores orientadores de qualidade de solos quanto à presença de
substâncias químicas, e critérios para o gerenciamento de áreas contaminadas.
Estas legislações, somadas à recente sanção da Política Nacional de Resíduos
Sólidos em 02/08/2010, estabelecerão as condições para a aplicação dos procedimentos
para o gerenciamento de áreas contaminadas, enfatizando as ações relativas ao
processo de identificação e reabilitação, a seleção das áreas mais importantes, a criação
de instrumentos econômicos para financiar a investigação e reabilitação, além de apoiar
as futuras iniciativas para a revitalização de regiões industriais abandonadas.

161

Figura 65 – Classificação das áreas contaminadas do Estado de São Paulo em novembro/09
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009

162

7

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE USO DE nZVI-PARTÍCULAS
Neste item é realizada uma avaliação do potencial de utilização do ferro nano-

particulado, traçando uma comparação entre as técnicas de reabilitação ambiental
empregadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (item anterior) e as
propostas simuladas de aplicação nas nZVI-partículas, tendo como base os dados e
conhecimentos apresentados neste trabalho com relação às diferentes formas de
sua aplicação como agente remediador.
Uma análise das técnicas implantadas na reabilitação de solos calatalogadas pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo até novembro/2009 (Figura 64),
evidencia a predominância daquelas que fazem uso de tratamentos físicos (ex-situ e onsite) na remediação de contaminantes, como mostrado na Tabela 24 e graficamente na
Figura 66.
Tabela 24 – Classificação das técnicas de reabilitação catalogadas pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
Técnicas de Reabilitação

N0 de Sites
Catalogados

Bombeamento e tratamento
Recuperação de Fase Livre
Extração de Vapor
Remoção de Solo/resíduo
Air Sparing
Atenuação natural monitorada
Barreira hidráulica
Oxidação/Redução Química
Bioremediação
Cobertura resíduo/solo contaminado
Outros
Biospering
Barreira Física
Encapsulamento geotécnico
Bioventing
Lavagem do solo
Decloração reativa
Barreira Reativa
Fitoremediação
TOTAL

583
486
353
216
124
110
50
36
21
18
15
11
6
7
6
3
3
3
2
2053

Tipo de Técnica de Reabilitação
Física
Química
Biológica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1853

42

X
X
143

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2009

Figura 66 – Percentual de classificação das
técnicas de reabilitação
Fonte: Elaborado pelo autor
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Estas técnicas reabilitadoras praticadas atualmente pela Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo – CETESB desalinham-se às tendências adotadas nos
últimos anos por organizações ambientais europeias e norte americanas, em cujos
países se tem observado uma convergência no sentido de promover processos
químicos de reabilitação.
Ações reabilitadoras que fazem uso de processos químicos redutivos e
oxidativos, os ISCR e ISCO, têm sido cada vez mais desenvolvidas e aplicadas na
recuperação de áreas contaminadas, ao contrário do observado na Tabela 24, na
qual somente 2% dos áreas catalogados fazem uso destas técnicas.
Como ressaltado neste trabalho, o ferro de valência zero (ZVI), em suas formas
metálicas: granulada, micro e nanoparticulada, emulsionada, bimetálica, oxidada,
encapsulada e suportada, entre outras, ou juntamente com adição controlada de
peróxido de hidrogênio em reações de Fenton, ou ainda na estimulação em
processos de bioremediação, tem se demonstrado, entre os principais procesos
químicos atualmente em curso ao redor mundo, um eficiente e eficaz representante
na ação reabilitadora de solos contaminados, por ser um dos únicos com
possibilidade de ação tanto redutora como oxidante.
Como base nos dados apresentados pelo relatório da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (2009), uma simulação para uma possível utilização do ferro
de valência zero em forma de nanopartículas nZVI, tanto em processo ISCR como
ISCO, pode ser construída, avaliando a possibilidade real de sua aplicação e
consequentes implicações envolvidas.
Sob este enfoque, partindo da categorização química dos contaminantes
apresentados no Quadro 4, que podem ser remediados pela aplicação de nZVIpartículas, observa-se uma congruência com os grupos de contaminantes catalogados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB até
novembro/2009 (Figura 63), conforme apresentado no Quadro 7.
Fazendo uma pesquisa detalhada em cada uma das 2904 fichas de
catalogação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas da Companhia Estadual do
Estado de São Paulo – CETESB – (novembro/2009), pode-se estabelecer uma
relação entre totais dos grupos de contaminantes e as técnicas para remediá-los
(Figura 63 e 64), conforme apresentado na Tabela 25.
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CONTAMINANTES REABILITADOS PELA
APLICAÇÃO DE nZVI-PARTÍCULAS

GRUPO DE CONTAMINANTES
CATALOGADOS PELA CETESB

Tetraclorocarbono
Clorofórmio
Diclorometeno
Cloremeteno
Bromofórmio
Dibromoclorometeno
Diclorobromometeno
Tetraclorometeno
cis-Diclorometeno
trans-Diclorometeno
1,1-Dicloroeteno
Cloreto de Vinila
Hexaclorobenzeno
Pentaclorobenzeno
Tetraclorobenzeno
Triclorobenzeno
Diclorobenzeno
Clorobenzeno
Pentaclorofenol
Ácido vermelho - (phenol red)
Mercúrio
Níquel
Prata
Cádmio
Arsênio
Dicromatos
Percloratos
DDT - Dicloro-Difenil-Tricloroetano
Lindano - Hexaclorohexano
Crisoidina - Carboxisulfonamida
Tropaeolina - ácido p-(p-anilinofenilazo)
benzenosulfônico
PCBs
dioxinas e furanos

Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Halogenados
Solventes Aromáticos Halogenados
Solventes Aromáticos Halogenados
Solventes Aromáticos Halogenados
Solventes Aromáticos Halogenados
Solventes Aromáticos Halogenados
Solventes Aromáticos Halogenados
Fenóis Halogenados
Fenóis Halogenados
Metais
Metais
Metais
Metais
Metais
Outros Inorgânicos
Outros Inorgânicos
Biocidas
Biocidas
Biocidas
Biocidas
PCBs
Dioxinas

Quadro 7 – Relação entre os contaminantes reabilitados pela aplicação de nZVI-partículas
(Quadro 4) e Grupo Contaminantes catalogados pela Companhia Ambiental do
Estado São Paulo – CETESB (Figura 62)

Fonte: Elaborado pelo autor

1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56
37
0
9
0
0
9
9
9
0
0
28
0
0
19
0
0
9
0

5
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
10
0
0
5
0

Dioxinas e
Furanos

0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PCBs

4
4
0
2
0
2
2
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0

Biocidas

21
19
3
19
3
7
6
3
1
0
3
0
1
1
0
0
0
1
0

Outros
inorgânicos

338
338
92
123
0
31
31
0
31
92
31
0
0
0
0
0
0
0
0

Metais

506
421
169
169
169
42
0
0
42
126
0
169
0
0
0
0
42
0
0

Fenóis halogenados

452
419
194
194
65
65
65
0
32
97
32
129
0
0
97
0
32
0
0

Solventes
Halogenad
os
Solventes
Halogenad
os
Aromáticos

Anilinas

Outros
Biospering
Barreira Física
Encapsulamento geotécnico
Bioventing
Lavagem do solo
Decloração reativa
Barreira Reativa
Fitoremediação

Radionucleotídeo
s

Cobertura resíduo/solo contaminado

Microbiológicos

Barreira hidráulica
Oxidação/Redução Química
Bioremediação

Ftalatos

Atenuação natural monitorada

Outros
contaminantes

Bombeamento e tratamento
Recuperação de Fase Livre
Extração de Vapor
Remoção de Solo/resíduo
Air Sparing

PAHs

TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO

Combustív
eis líquidos

GRUPO DE CONTAMINANTES

Solvente
Aromáticos
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Tabela 25 – Número de aplicação de Técnicas de Reabilitação para cada Grupo de Contaminantes nas Áreas Contaminadas e Reabilitadas
pela Companhia Ambiental do Estado do São Paulo
Totais de grupos de
contaminantes por
técnica de
reabilitação

12
4
4
9
3
2
10
1
1
3
0
0
4
2
0
0
1
0
0

70
50
10
40
10
10
20
10
20
40
0
0
30
10
0
10
0
0
20

11
11
0
11
0
21
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0

7
3
3
10
1
1
8
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0

4
3
0
8
1
1
3
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

1489
1314
478
601
253
182
155
33
137
361
69
340
35
29
126
10
76
15
20

Totais por Grupo de
1873 1855 1107 88
19
7
3
5
185 44
56 350 65
37
25
4
5723
Contaminante
Fonte: Elaborado pelo autor (com base nas Fichas de Áreas Contaminadas e Reabilitadas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2009)

Observa-se que os valores dos totais de grupos de contaminantes por técnicas de reabilitação são diferentes daqueles
apresentados pela Figura 64, devido esta figura retratar o número de áreas contaminadas (sites) que fizeram uso de cada técnica,
enquanto que nas fichas de catalogação de Áreas Contaminadas mais de uma técnica de reabilitação é empregada em uma mesma
área, dependendo do grupo de contaminantes nela encontrados.
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Já os valores dos totais por grupo de contaminantes são, aproximadamente, iguais
àqueles apresentados na Figura 63, sendo as diferenças justificadas pelas imprecisões
de dados contidos nas fichas de catalogação fornecidas pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo em seu site da internet.
Estes totais de grupo de contaminantes por técnica de reabilitação são percentualmente melhor visualizados na Figura 67, com a qual se pode rapidamente constatar
a predominânica das técnicas de bombeamento e tratamento, recuperação de fase livre,
extração de vapor e remoção de solo/resíduo. Estas técnicas, juntas, correspondem à
67% da ação reabilitadora hoje em curso no Estado de São Paulo, reabilitando principalmente solventes aromáticos, combustíveis líquidos e PAHs. Já os processos químicos
redutivos e oxidativos e a bioreabilitação correspondem, respectivamente, à 1% e 2%.

Figura 67 – Percentual de totais de grupos de contaminantes por
técnica de reabilitação
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Tabela 25

O Quadro 8 mostra as reações e ações dos reativos de Fenton que fazem uso do
ferro de valência zero e peróxido de hidrogênio, conforme item 4.5.16 e a tabela de reatividade de oxidantes (relatório de Investigação para Reabilitação 10000 da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, 2007), que certificam a ação reabilitadora do ferro de
valência zero (ZVI) a diferentes grupos de contaminantes por processos ISCO.
Tolueno

Oxidante Benzeno Etilbenzeno Xileno PAHs Fenóis
Fenton
A
A
M
A
Novo Fenton
A
A
A
A

Explosivos PCBs Pesticidas
M
A

Nota: A= Alta, M=Média, B=Baixa

Quadro 8 – Reatividade de oxidantes com outros componentes orgânicos
Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2007)

B
A

B
A
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Como procedimento para uma primeira simulação, apresentada na segunda
coluna da Tabela 26, considerou-se a substituição de parte dos totais de contaminantes
remediados por cada técnica consagrada pela CETESB da Tabela 25 por totais de
contaminantes remediados por técnicas ISCR, que fazem uso de diferentes formas de
aplicação de nZVI-partículas puras ou oxidadas, tomando como base a congruência
estabelecida pelo Quadro 7.
Como segunda simulação, apresentada na terceira coluna da Tabela 26,
considerou-se a substituição de parte dos totais de contaminantes remediados por cada
técnica consagrada pela CETESB da Tabela 25 por totais de contaminantes remediados
por técnicas ISCR e ISCO consorciadas, que fazem uso das diferentes formas de
aplicação de nZVI-partículas puras ou oxidadas, tomando como base o Quadro 8.
Para tanto, considerou-se o grande acréscimo da reatividade pelo aumento da área
superficial específica (SSA) revelada pelas nZVI-partículas nos diferentes testes laboratoriais e piloto descritos no item 4.5, nos estudos de caso no item 4.6 e no Quadro 8.
Por dedução, o mesmo potencial reativo deve ocorrer com os reativos de Fenton,
conforme já demonstram os primeiros resultados experimentais, como aqueles realizados por Lee et al. (2008) e Keenam et al. (2008) descrito no item 4.6.2.6.
Como terceira simulação, apresentada na quarta coluna da Tabela 26, considerouse a substituição de parte dos totais de contaminantes remediados por cada técnica
consagrada pela CETESB da Tabela 25, por totais de contaminantes remediados por
técnicas ISCR, ISCO e Bioremediação consorciadas, que fazem uso das diferentes
formas de aplicação de nZVI-partículas puras ou oxidadas, tomando como base o
Quadro 9.
A elaboração do Quadro 9 estrutura-se nos conhecimentos relativos à ação
catalizadora do ferro de valência zero nos processos de bioreabilitação, melhorando e/ou
ampliando a ação remediadora de microrganismos autóctones ou indígenos, como
mostrado na tabela de Suscetibilidade de Contaminantes para Bioremediação (relatório
de Investigação para Reabilitação 10000 da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo, 2007).
De igual forma dedutiva, tal ação catalizadora é ampliada quando o ferro é aplicado
como nZVI-partículas, não só pelo aumento da área superficial específica, mas também
pela maior biodisponibilidade que a nanoescala possibilita, conforme estudo de caso
descrito no item 4.6.1.3.
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Este consagrado processo de bioremediação, muito aplicado em diferentes áreas
contaminadas, tem demonstrado eficácia na reabilitação de hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos e seus derivados, a exemplo dos solventes aromáticos e combustíveis
líquidos, solventes halogenados alifáticos e aromáticos, bifenilas policiclocloradas
(PCBs) e alguns metais pesados.
Por outro lado, os processos de bioremediação têm demonstrado baixa eficiência,
principalmente com contaminantes de altos pesos moleculares e em altas concentrações
em diferentes solos, devido demandar longos períodos de tempo para que os objetivos
de descontaminação sejam alcançados, sendo, desta forma, normalmente aplicados em
processos de reabilitação consorciados com outras técnicas, a exemplo do ferro de

Met
ais

Bifenilas
Policloradas

Halogenado
Aromáticos

Halogenados
Alifáticos

Hidrocarbonetos e
Derivados

valência zero nanoparticulado (nZVI-partículas).
CLASSE DE
CONTAMINANTES

FREQÜÊNCIA
DE
OCORRÊNCIA

EVIDÊNCIA DE
SUCESSO

LIMITAÇÕES

Gasolina e óleo
combustível

Muito frequente

Fácil bioremediação
aeróbia e anaeróbia

Formação de fase livre leve
(LNAPL)

Poliaromáticos
(naftaleno, antraceno)

Comum

Bioremediação aeróbia
sob condições específicas

Forte adsorção em subsuperfície

Creosoto

Pouco frequente

Fácil bioremediação
aeróbia

Forte adsorção e formação
de Fase Livre

Álcool, acetona e éster

Comum

Fácil bioremediação
aeróbia e anaeróbia

-------------------------

Éter

Comum

Altamente clorados
(PCE, TCE)

Muito frequente

Fracamente clorados
(Cloreto de Vinila – VC)

Muito frequente

Altamente clorados
(hexaclorobenzeno,
pentaclorofenol)

Comum

Fracamente clorados
(cloro e diclobenzeno)

Comum

Fácil bioremediação
aeróbia

Forma fase líquida NAPL

Altamente clorados

Pouco frequente

Co-metabolizado em
condições anaeróbias

Adsorve fortemente em
sub-superfície

Fracamente clorados

Pouco frequente

nitroaromáticos

Comum

Cr, Cu, Ni, Pb, Hg, Cd,
Zn, entre outros

Comum

Bioremediação aeróbia e
anaeróbia (NO3) sob
condições específicas
Co-metabolizado em
condições anaeróbias e
aeróbias em casos
específicos
Bioremediação aeróbia em
condições específicas e
co-metabolizado em
condições anaeróbias
Bioremediação aeróbia
sob condições muito
específicas. Cometabolizado em
condições anaeróbias.

-------------------------

Forma Fase Livre Densa
(DNAPL)

Forma Fase Livre Densa
(DNAPL)
Adsorve fortemente em
sub-superfície. Forma fase
liquida (NAPL ) e fase sólida
(NASP)

Bioremediação aeróbia
sob condições muito
específicas
Bioremediação aeróbia e
anaeróbia (produção de
ácido orgânico)
Processos microbianos
afetam sua solubilidade e
reatividade

Quadro 9 - Susceptibilidade de contaminantes para bioremediação.
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007

Adsorve fortemente em
sub-superfície
------------------------Disponibilidade altamente
variável, controlada pelas
condições químicas
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Tabela 26 – Avaliação simulada de diferentes aplicações de nZVI-partículas em processos
de reabilitação separados ou consorciados
TOTAIS DE GRUPO DE CONTAMINANTES Primeira Simulação

Segunda Simulação

Terceira Simulação

Totais dos grupos de
contaminantes por
técnica de
reabilitação
considerando a
aplicação de técnica
de ISCR com nZVIpartículas

Totais dos grupos de
contaminantes por
técnica de reabilitação
considerando a
aplicação consorciada
das técnicas de ISCR e
ISCO com nZVIpartículas

Totais dos grupos de
contaminantes por
técnica de reabilitação
considerando a
aplicação consorciada
das técnicas de ISCR,
ISCO e Bioremediação
com nZVI-partículas

1329
1213
466
511
239
147
104
13
109
319
67
298
1
3
98
0
74
1
0

36
34
11
26
5
9
8
13
109
4
3
0
1
3
1
0
0
1
0

36
34
11
26
5
9
8
13
1
4
3
0
1
3
1
0
0
1
0

731

---------------------

---------------------

---------------------

5459

---------------------

--------------------

---------------------

5567

TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO

Bombeamento e tratamento
Recuperação de Fase Livre
Extração de Vapor
Remoção de Solo/resíduo
Air Sparing
Atenuação natural monitorada
Barreira hidráulica
Oxidação/Redução Química
Bioremediação
Cobertura resíduo/solo contaminado
Outros
Biospering
Barreira Física
Encapsulamento geotécnico
Bioventing
Lavagem do solo
Decloração reativa
Barreira Reativa
Fitoremediação
Simulação com aplicação de ISCR
com nZVI-partículas
Simulação com aplicação
consorciada de ISCR e ISCO com
nZVI-partículas
Simulação com aplicação
consorciada de ISCR ISCO e
Bioremediação com nZVI-partículas

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Tabela 25

Observa-se nos totais para a primeira simulação uma diminuição do número de
aplicações para cada uma das tecnicas consagradas em relação aos totais
apresentados na Tabela 25, visto que parte destas aplicações (731) são substituidas
pela aplicação de ISCR com nZVI-partículas.
O mesmo e com maior diminuição ocorre para a segunda simulação, posto que
uma parte maior das aplicações (5469) são substituídas pela aplicação consorciada de
ISCR e ISCO com nZVI-partículas.
Maior diminuição ainda para a terceira simulação, por uma parte também maior
das aplicações (5567) são substituídas pela aplicação consorciada de ISCR, ISCO e Bioremediação com nZVI-partículas, ainda que não haja uma grande variação entre os totais entre a segunda e terceira simulação, pelo motivo da terceira incorporar somente a
bioreabilitação, que representa apenas 2% do total de grupos de contaminantes.
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Já pelos totais simulados ao final de cada coluna da Tabela 26 observa-se haver
somente grande diferença entre as simulações com aplicações exclusivamente redutivas
(primeira coluna) e redutivas e oxidativas (segunda coluna), pelo motivo da segunda
simulção incorporar a reabilitação dos solventes aromáticos, combustíveis líquidos e
PHAs, que somados representam 67% do total de grupos de contaminantes.
A

primeira

e segunda

simulações

apresentadas pela Tabela

percentualmente melhor visualizadas nas Figuras 68 e 69.

Figura 68 - Percentual simulado de totais de grupos pela aplicação
de nZVI- partículas.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Tabela 26

Figura 69 - Percentual simulado de totais de grupos pela aplicação de
nZVI- partículas consorciada com reação de Fenton
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Tabela 26

26

são
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Os resultados obtidos com tais simulações objetivam prioritariamente
estabelecer uma dimensão de potencialidade da aplicação do ferro de valência zero
nanoparticulado na reabilitação de diversos e diferentes contaminantes em
processos isolados ou consorciados, e não fornecer valores exatos e absolutos para
tais aplicações.
Ao lado destas simulações, para se avaliar melhor a remediação de metais
pesados, DNAPLs e hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos pelas técnicas
consagradas de reabilitação aplicadas pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo em relação àquelas que fazem uso de nZVI-partículas, se faz necessária uma
avaliação qualitativa entre estas técnicas, quanto às eficácias, eficiências e
custos/benefícios.
Com este foco de avaliação o Quadro 10 foi montado, tendo como base de
dados a média de resultados apresentados:


nos estudos de caso abordados neste trabalho para as nZVI-partículas;



nos relatórios de Investigação para Reabilitação 10000 (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, 2007);



e no relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2009) para suas
técnicas.
O entendimento do Quadro 10 é alcançado com base na conceituação

revelada pelas frases abaixo:

Y eficácia: refere-se à descontaminação média  Z%;
Y eficiência: refere-se ao tempo médio de descontaminação  Z% da
média

de

descontaminação

de

outras

técnicas

para

o

mesmo

contaminante;

Y custo/benefício: refere-se a esta razão custo/benefício  Z%, (utilizando
como valor para o custo igual à média percentual de custos de
descontaminação para diferentes técnicas utilizadas para um mesmo
contaminante e como valor para o benefício igual à média percentual entre
eficácia e eficiência)
Substituir o “Y” por: Alta ou Média ou Baixa;
o “” por: acima ou entre ou abaixo e
o “Z” por: 90 ou 70-90 ou 70,
com a seguinte correspondência:
para Y = Alta

“” = acima e “z” = 90;

para Y = Médio “” = entre e “z” = 70-90;
para Y = Baixo “” = abaixo e “z” = 70.
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REABILITAÇÕES COM
FERRO

REABILITAÇÕES CATALOGADAS PELA CETESB EM
NOV/20094

TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO

Bombeamento e tratamento
Recuperação de Fase Livre
Extração de Vapor
Remoção de Solo/resíduo
Air Sparing
Atenuação natural monitorada
Barreira hidráulica
Oxidação/Redução Química
Bioremediação
Cobertura resíduo/solo contaminado
Outros
Biospering
Barreira Física
Encapsulamento geotécnico
Bioventing
Lavagem do solo
Decloração reativa
Barreira Reativa
Fitoremediação
Ferro granulado e microparticulado
(mZVI)1
Ferro nanoparticulado (x2nZVI)1
Ferro com reativos de Fenton1
Bioremediação com ferro3

AÇÃO REABILITADORA PARA METAIS
PESADOS
EFICÁCIA5

EFICIÊNCIA5

CUSTO
BENFÍCIO5

A
A

A
A

A
A

A
------M
------A
M
------------------B
------------M
------A
A

A
------B
------A
M
------------------B
------------M
------A
M

M
A
------A

AÇÃO REABILITADORA PARA
HIDROCARBONETOS

AÇÃO REABILITADORA PARA DNAPLs
AVALIAÇÃO6
EFICÁCIA5

EFICIÊNCIA5

CUSTO
BENFÍCIO5

M
------M
------M
M
------------------A
------------M
------A
B

PR
PR
NR
R
------PR
NR
R
RR
------------------NR
NR
------RR
------RR
R

A
A
A
A
------------------A
A
------------------M
B
------M
A
A
B

A
A
A
M
------------------A
M
------------------M
M
------M
A
A
B

M
M
M
A
------------------M
M
------------------M
A
------M
A
A
A

M

M

RR

A

M

A
------M

M
------M

R
NR
R

A
A
A

A
A
A

AVALIAÇÃO6

AVALIAÇÃO6

EFICÁCIA5

EFICIÊNCIA5

CUSTO
BENFÍCIO5

RR
RR
RR
PR
------------------R
RR
------------------PR
PR
------RR
RR
RR
NR

A
A
A
A
------------------A
A
------------------M
B
------M
------B
B

A
A
A
M
------------------A
M
------------------M
B
------M
------B
B

M
M
M
A
------------------M
M
------------------M
A
------M
------A
A

RR
RR
RR
PR
------------------R
RR
------------------PR
NR
------RR
------NR
NR

M

RR

B

B

M

NR

M
M
M

R
R
R

B
A
A

B
A
A

M
M
M

NR
R
R

1–

Nota: - A= Alta, M = Média, B = Baixa, R = Recomendado, RR = Recomendado com Restrições, PR = Pouco Recomendado, NR = Não Recomendado, ----- = Sem dados para avaliação Média dos resultados citados no
2–
3
Quadro 6 e Estudos de Caso no item 4.6. “x” representa as diferentes formas de aplicação de ferro emulsionado “e”, bimetálico “b” retido em carvão “c”, entre outros. – Baseado em Estudo de Caso citado no item
4
5
4.6, na avaliação e referências apresentadas no item 4.3.2.1. – Baseado em Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2007) e (2009), - Baseado nas informações contidas Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (2007) e apresentadas no item 4.3.2, nos dados trazidos pelo Quadros 6 e nas Tabelas 15, 24 e 24 e nos conceitos apresentados no item 4.

Quadro 10 – Avaliação comparativa entre os processos de reabilitação catalogados pela Companhia Ambiental de São Paulo e processos que
fazem uso de ferro de valência zero ZVI, micro e nanoparticulado (mZVI e nZVI) em ações de redução, oxidação e bioestimulação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda que avaliação apresentada no Quadro 10 seja dependente dos poucos parâmetros considerados e de constante
atualização, sua elaboração, da mesma forma ponderada para as simulações retratadas na Tabela 26, objetiva mais em
estabelecer uma qualificação comparativa da potencialidade da aplicação do ferro de valência zero nanoparticulado na remediação
de diferentes contaminantes em processos isolados ou consorciados, tendo como base a tendência da média dos poucos
resultados até o momento obtidos e não em estabelecer valoração, real e absoluta, da sua aplicação, para o que maior número de
pesquisas e resultados ainda é necessário.
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8

DISCUSSÃO
Apesar da aplicação do ferro de valência zero nanoparticulado se constituir em

uma recente forma de reabilitação ambiental, com muitas das variáveis e
questionamentos sendo esclarecidos com experimentos laboratoriais e piloto, a sua
indicação para aplicação em reabilitações ambientais se alicerça nos conhecimentos
e bons resultados alcançados na forma granulada e microparticulada nas últimas
duas décadas.
Muito embora, como abordado neste trabalho, já existam algumas empresas e
organizações governamentais norte americanas e europeias envolvidas com
reabilitações ambientais, com aplicação de nZVI-partículas em solos e corpos
d’águas contaminados com diferentes agentes, existem ainda vários questionamentos a serem respondidos tanto pelos pesquisadores como pelos governos.
Neste sentido, muitas são as dúvidas e pontos de discussão, mais ainda
quando estes se estruturam em um novo ramo da ciência: o da nanotecnologia,
como é o caso da aplicação de ferro de valência zero nanoparticulado em processos
de reabilitações ambientais, que envolvem grande número de parâmetros a serem
considerados: os externos, relacionados com o sítio a ser reabilitado, e os
intrínsecos, diretamente relacionados com as nZVI-partículas.
A princípio, de uma forma geral, o envolvimento com numerosos parâmetros é
próprio de ciências ambientais, porém, em especial para as nZVI-partículas, que envolvem novas propriedades e procedimentos de ação, é necessário fundamentar-se
no correto e adequado dimensionamento dos parâmetros externos para a otimização
do emprego desta nova tecnologia, e sua confirmação em processos plenos de
reabilitação.
Quaisquer questionamentos a serem considerados, como para todo processo
de reabilitação, são somente melhor dirimidos e respondidos pelo correto e
detalhado dimensionamento prévio das condições geofísicas e geoquímicas, além
da minuciosa caracterização quantitativa e qualitativa de todos os contaminantes, e
suas interações químicas e físicas com o meio do sítio a ser reabilitado.
Indiscutivelmente, o absoluto sucesso e fracasso na aplicação de nZVIpartículas passa, irremediavelmente, por estes passos iniciais, que dificultam e
encarecem estes novos processos de reabilitação, muitas vezes não corretamente
executados, desqualificando sua aplicação.

174

Por outro lado, enquanto as pesquisas laboratoriais são incapazes de simular
precisamente as condições ambientais, as pesquisas piloto em campo dificilmente
conseguem gerar resultados reprodutíveis, pelo fato de não terem o completo
controle de todos os parâmetros.
Como observado nos estudos de caso abordados neste trabalho, muitos dos
experimentos, principalmente laboratoriais, como também piloto, e mesmo os
poucos em reabilitação plena com aplicação de diferentes formas de nZVIpartículas, envolveram somente mistura de pequeno número de contaminantes,
quase todos pertencentes a uma mesma função química, em sítios com pequenas
extensões de contaminação. Poucos experimentos, fora destas condições, são
reportados na literatura científica, muitos deles ainda em curso, como os citados em
congressos, denotando a falta de dados e resultados para as respostas de muitos
dos questionamentos.
Com o advento da nanotecnologia, novas propriedades, principalmente físicas,
têm sido reconhecidas nos materiais nessa dimensão, diferentes daquelas em micro
e macro escala, somado ao fato que muitas das propriedades das partículas em
nanoescala se modificam com o decorrer do tempo, revelando fases diferentes no
seu ciclo de vida, cada uma com implicações diferentes na movimentação,
reatividade, e reabilitação em solo e em corpos d’água.
Por tais condições, muitas são ainda as dificuldades de aplicação das nZVIpartículas em processos de reabilitação, dentre as quais se destaca a disseminação
no subsolo e consequente interação com os contaminantes, acabando por aumentar
a necessidade de realização de novas injeções, encarecendo e piorando a relação
custo/benefício, principalmente para processos de reabilitação em larga escala.
As razões para estas dificuldades específicas são muitas, mas aparentemente,
a melhor resposta fundamenta-se na forma de manuseio, tanto no preparo das
pastas com nZVI-partículas, como nas técnicas e equipamentos para a sua injeção.
Processos que envolvem misturas e injeção por pulso são geralmente mais
caros que o manuseio de soluções com injeções em raios limitados, com equipamentos de injeção mais potentes, indiscutivelmente necessários às remediações
com nZVI-partículas, mais do que em quaisquer das formas de sua aplicação.
Entre os controles operacionais que podem afetar a eficácia das reabilitações
incluem-se o pH, potencial redox, propriedades húmicas, reatividade de partícula,
concentração, mistura e profundidade dos contaminantes.
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Outra dificuldade na aplicação das nZVI-partículas está em sua alta tendência
de aglomeração, indicando que sua movimentação não é somente dependente do
tipo de água subterrânea, fluxo e de quaisquer outros corpos d’água. A possibilidade
das nZVI-partículas metálicas alcançarem longas distâncias além do sitio
contaminado é bastante pequena, considerando que, na maioria das vezes, os
contaminantes são sempre muito mais móveis, e os projetos de injeção sempre
procuram ação sobre as plumas e ao redor destas.
Mesmo as nZVI-partículas com revestimentos de amido, açúcar, aspartame,
entre outros, que aumentam sua mobilidade e reduzem o potencial zeta, dificilmente
conseguem atingir mais que 100 metros do local de injeção, como registram a
maioria dos testes piloto, menos ainda quando as condições geofísicas do sítio de
reabilitação limitam sua mobilidade. Além disso, antes que as nZVI-partículas
tenham oportunidade de se mover além dos limites do sítio, a maioria vai se
oxidando e formando Fe2+, Fe3+ e/ou complexos de óxidos de ferro, precipitando
fora do lençol subterrâneo.
No que concerne ainda à mobilidade das nZVI-partículas, há uma linha perfeita
entre o útil e prejudicial e, infelizmente, as propriedades e as reações que podem
torná-las danosas à saúde humana e/ou o ambiente são as mesmas que agregam
valor reabilitador às partículas. Por outro lado, contudo, a meta da maioria das
pesquisas atuais que envolvem nanopartículas, principalmente as nZVI-partículas, é
o aumento de sua reatividade e mobilidade, potencializando sua eficácia como
agente reabilitador em sítios de larga escala, no sentido de sempre alcançar os bons
resultados obtidos em testes laboratoriais.
Um dos maiores questionamentos quanto à mobilidade das nZVI-partículas
baseia-se em como rastreá-las, tendo em vista o seu pequeno tamanho, limitando a
capacidade dos sistemas de monitoramento de processos de reabilitação de seguir
sua movimentação.
Os métodos laboratoriais usados para rastrear a mobilidade das nZVI-partículas não são aplicáveis em campo, e os métodos atuais de controle são indiretos,
regulando simplesmente as alterações na hidroquímica e geoquímica do meio, como
ORP, pH, ferro total, entre outros. Estes métodos, muito embora sejam úteis para
predizer a presença de nZVI-partículas e consequente distância por elas
alcançadas, não regulam seus traslados, dificultando a determinação da mobilidade
e das concentrações expostas ao meio ambiente e aos seres humanos.
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Desta forma,

a determinação do melhor

método para controlar

as

concentrações e a mobilidade das nZVI-partículas no ambiente é um dos grandes
desafio das pesquisas piloto de campo, que auxiliará não somente o controle de
exposições indesejadas às populações de vida selvagem e ao homem, como
também na regulação e otimização dos processos de reabilitação que podem se
utilizar deste novo agente reabilitador.
No que concerne aos custos, a síntese de nZVI-partículas, independente do
método utilizado, guarda ainda os maiores valores em relação às partículas maiores,
cascateados e somados aos também elevados valores operacionais, todos
perfeitamente normais e esperados no início de uma implementação de novos
produtos e processos.
Desta forma, considerando o ainda alto custo das nZVI-partículas para uso
como agente reabilitador, principalmente em reabilitações em larga escala, sua
aplicação ainda está muito presa à completa caracterização da fonte contaminante,
enfocando o tratamento às áreas onde realmente seja necessário. Tais limitações,
normalmente delimitadas pela viabilidade econômica, restringem a introdução e
emprego das nZVI-partículas em maior número de sítios em escala plena.
Desta forma, mesmo para os sítios com misturas de contaminantes com bons
resultados de reabilitação com ferro de valência zero, se as projeções de quantidade
de ferro necessária para o emprego de nZVI-partículas superarem os custos préestabelecidos, tem-se optado pelo uso de ferro microparticulado e/ou granulado,
visto que muitos dos equipamentos e procedimentos utilizados podem, com alguns
poucos ajustes, injetar quaisquer destas partículas.
As partículas de maior tamanho de ferro, além de menos custosas, são
historicamente mais conhecidas em processos de reabilitação, principalmente
aqueles com construção de barreiras reativas permeáveis (PRB) na descontaminação de corpos d’água subterrâneos, tornando a maioria dos projetos com
utilização programada para ferro de valência zero economicamente mais viáveis do
que pelo uso de nZVI-partículas.
No tocante à toxicidade, as poucas pesquisas realizadas até o momento têm
indicado que o uso das nZVI-partículas em projetos de reabilitação geram poucos
danos à saúde e ao meio ambiente em comparação com a maioria das demais
técnicas de reabilitação, visto a rápida reação com os contaminantes objetos da
remediação com estas nanopartículas, diminuindo a chance destas ultrapassarem
os limites da área de aplicação em suas formas originais.
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Os questionamentos e discussões, contudo, permanecem ainda quanto aos
organismos sensíveis e diretamente expostos às nZVI-partículas, antes que a
oxidação se realize por completo, bem como quanto às reações incompletas de
certos contaminantes, e a mobilização destes além dos limites do sítio de
reabilitação. Tais condições negativas de interação com algumas bactérias, e a
reatividade com contaminantes no solo, podem ser controladas pela química de
superfície das nanopartículas e pela geoquímica dos meios circundantes.
Neste sentido, as alterações na superfície das nZVI-partículas podem regular
as interações com o meio, e consequentemente com os microrganismos, e podem
ser usadas para controlar a toxicidade e o potencial sinergético de interações, tanto
com a biota autoctona como indígena.
Por outro lado, como referendado nos itens relacionados à toxicidade das nZVIpartículas, os efeitos catalíticos de revestimentos superficiais na reatividade, na
extensão da oxidação, na mobilidade, nas interações com microrganismos e no
efeito à saúde humana e vida selvagem ainda não são bem entendidos.
Como abordado nestes itens, a pesquisa recente indica que as nZVI-partículas
produzem efeitos prejudiciais em bactérias, vírus, formas embrionárias e adultas de
peixes e células nervosas de mamíferos.
Novas pesquisas devem ser executadas para determinar se esses resultados
podem alcançar outras espécies, estabelecendo limites máximos de exposição
aceitáveis, assegurando que os seres humanos e a vida selvagem não sejam
expostos a concentrações prejudiciais.
É consenso nas discussões em congressos promovidos por organizações
ambientais norte-americanas e europeias, que estes limites aceitáveis devem ser
estabelecidos antes que as nZVI-partículas se tornem um instrumento de remediação comum, sob a exegese de que quase tudo é tóxico, dependendo do limite.
Desta forma, avaliações próprias e certificadas devem ser realizadas para
estabelecer limites de exposição aceitáveis, e determinar quais riscos de exposição
podem ser maiores: os das nZVI-partículas ou dos contaminantes.
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9

CONCLUSÃO
Pelo exposto neste trabalho, são inegáveis as potencialidades representadas

pelo ferro de valência zero, granulado, micro ou nanoparticulado como agente
reabilitador de um grande número de contaminantes pertencentes aos grupos dos
DNAPLs e metais pesados.
E este número vem aumentando nos últimos anos, não só em quantidade
como também em qualidade, com novos relatórios de remediações de outros
contaminantes, pertencentes a diferentes grupos (funções químicas), em pesquisas
laboratoriais e piloto de campo, notadamente financiadas por agências ambientais.
Estendendo o conhecimento dos bons resultados alcançados com o ferro de
valência zero como agente reabilitador na forma granulada e microparticulada, as
nZVI-partículas detêm boa parte da atenção destas pesquisas, haja vista os
excelentes resultados com estas alcançados, ainda que em testes laboratoriais e
piloto, envolvendo pequena mistura de um mesmo grupo de contaminantes, os
hidrocarbonetos halogenados, em uma escala reduzida.
Por outro lado, as nZVI-partículas, apesar de promissoras, guardam ainda
muitos obstáculos a serem superados antes que possam ser confirmadas
definitivamente como agente reabilitador em processos de reabilitação plenos.
Mesmo numerosos, esses obstáculos demonstram não serem insuperáveis,
sendo próprios a todo e qualquer novo processo de reabilitação a ser introduzido; e
para o caso específico das nZVI-partículas, a palavra “novo” é mais abrangente, fato
estas envolverem muito mais que apenas um novo agente, mas também uma nova
tecnologia, fundamentada em uma nova ciência: a nanociência, que incorpora novas
propriedades a conhecidos materiais, diferente daquelas em micro e macroescala, e
consequentes novas formas de ações e reações químicas e físicas.
Soma-se ainda que as nZVI-partículas são apenas mais um representante dos
também novos processos de reabilitação: os químicos, representados pelos
processos redutivos (ISCR) e os oxidativos (ISCO), muito diferentes dos históricos e
consagrados processos físicos que têm sido empregados, a vários anos, na grande
maioria dos projetos de reabilitação em todo o mundo, principalmente no Brasil,
como demonstram os relatórios de seu maior órgão governamental de proteção e
reabilitação ambiental: a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.
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Neste tema, as nZVI-partículas reservam ainda outra excepcionalidade, além
dos processos redutivos: o potencial de poder atuar em processos oxidativos pela
adição

controlada

com

peróxido

de

hidrogênio,

estendendo

também

os

conhecimentos com reativos de Fenton a partir do ferro de valência zero microparticulado, como já revelam os recentes primeiros experimentos neste sentido. Esta
condição de poder atuar em ambos os processos ISCR e ISCO, em possíveis
reabilitações consorciadas, possibilita a ampliação de grupos de contaminantes que
podem ser remediados, conforme simulação apresentada neste trabalho.
A bioremediação é outra forma em que as nZVI-partículas podem também
atuar em reabilitações isoladas e/ou consorciadas, tendo, da mesma forma, como
base os conhecimentos de bioestimulação já bem registrados pelo ferro de valência
zero granulado e microparticulado.
Todas essas potencialidades disponibilizadas pelas nZVI-partículas têm servido
para estimular as pesquisas em todo o mundo para superar cada um dos
obstáculos, a começar pelo aprimoramento e otimização dos processos de síntese,
permitindo a produção economicamente viável, em larga escala, de nZVI-partículas,
na homogeneidade de tamanho certificada e adequada a cada projeto de
reabilitação, a custos bem menores para comercialização, compatíveis aos baixos
custos da matéria-prima: o ferro – abundante e barato.
Paralelamente, está o aprimoramento principalmente de equipamentos adequados às injeções tanto para ferro granulado como para micro e nanoparticulado,
para diferentes condições geofísicas, profundidades e mistura de contaminantes.
A otimização dos procedimentos passa pelas novas exigências requeridas aos
recentes processos químicos de reabilitação: a utilização de mão de obra qualificada
com bons conhecimentos geológicos, químicos e de reabilitação ambiental e, indo
além, necessitando ainda de profissionais com conhecimento e experiência com
nanopartículas de ferro.
Por fim, é certo que o ferro de valência zero, em suas diferentes formas de
aplicações, em processos isolados e/ou consorciados, principalmente aqueles com
nanopartículas, será no futuro uma alternativa aos processos atuais de reabilitação;
e tanto as organizações governamentais como as empresas de reabilitação
ambiental saberão fazer uso do potencial de um agente reabilitador pouco tóxico,
abundante, constituinte natural do solo e águas, com ações reabilitadoras cada vez
mais eficazes, eficientes e econômicas.
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