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RESUMO

Os avanços tecnológicos da remediação ambiental de solo e água subterrânea
tornaram cada vez mais viável o tratamento de compostos de difícil degradação tais
como: organoclorados, pesticidas, herbicidas e explosivos. Dentre os avanços foi
desenvolvido e aprimorado a tecnologia conhecida como ISCR (In-Situ Chemical
Reduction), ou Redução Química In-Situ, onde promove a destruição destes
compostos de maneira eficiente e sem geração de subprodutos, muitas vezes mais
perigosos que os contaminantes originais. O produto elaborado, geralmente é
injetado em sub-superfície e, desta forma, promove uma série de processos físicos,
químicos e microbiológicos que combinados criam condições redutivas relativamente
elevadas, onde o potencial redox (Eh) atinge níveis inferiores a -500 mV. A
tecnologia de Redução Química proporcionou ganho significativo no tratamento dos
solventes clorados como tetracloroetileno (PCE) e tetracloreto de carbono (CT) sem
a geração de produtos co-metabólicos provenientes da decloração como, por
exemplo, o cloreto de vinila (VC) a partir do PCE. Os resultados observados nos
estudos de casos apresentados neste trabalho mostraram destruição completa dos
compostos clorados, sem a geração de subprodutos. Também não foi observada a
acidificação do meio capaz de mobilizar para as águas subterrâneas alguns metais
naturais do solo. No estudo de caso do Projeto 1, apesar da destruição dos
compostos VC e TCE foi observada a persistência do composto DCE, o que
culminou no ajuste do processo a ser utilizado no projeto em larga escala.

Palavras Chave: redução química in-situ; ISCR; biorremediação; remediação;
decloração.

ABSTRACT
Environmental
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at
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Compounds Through In-Situ Chemical Reduction (ISCR)

Technology advances in environmental engineering and microbiology have provided
solutions for remediation of soil and groundwater, especially for treatment of difficult
degradation compound such as chlorinated, pesticide, herbicide and explosives.
Based on this it was developed and refined the technology known as ISCR (In-Situ
Chemical Reduction), which combines physicochemical and biological agents for
destruction of these compounds efficiently and without generation of by-products,
which many times are more dangerous than the original contaminants. The
technology of ISCR can be employed using a composite product that releases a
gradual and controlled source of carbon and particle of zero valent iron (ZVI), used to
stimulate the reductive dechlorination of persistent chlorinated compounds in soil and
groundwater. The prepared product is usually injected into subsurface to promotes a
series of physicochemical and microbiological reactions that create reductive
conditions in which the redox potential (Eh) reaches levels below -500 mV. These
conditions are favorable for a rapid and complete destruction of persistent
compounds via chemical reduction. The chemical reduction has a number of
advantages compared with others remediation technologies such as treatment of
chlorinated compounds such as tetrachlorethylene (PCE) without the generation of
co-metabolic products from the dechlorination, for example, the vinyl chloride (VC)
from PCE. The results observed during cases studies presented in this dissertation
showed complete destruction of chlorinated compounds, without generation of
byproducts. All examples presented showed no acidification of the medium that avoid
the metals mobilization to the groundwater.

Keywords: In-Situ Chemical Reduction; ISCR; Bioremediation; Remediation;
Dechlorination.
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1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento industrial proporcionou uma revolução considerável na forma
de se produzir os bens de consumo, e este avanço deixou também como legado,
danos consideráveis ao meio ambiente, porque aliou fatores como: falta de
conhecimento, desinformação sobre os produtos manipulados e negligência nos
processos produtivos. As ações antrópicas causaram a contaminação de solo e
águas subterrâneas em inúmeras áreas ao longo dos anos; isto levou os
profissionais da engenharia a buscarem soluções cada vez mais eficientes para a
recuperação dessa áreas.
Para que sejam realizadas ações efetivas de remediação o problema deve ser
muito bem compreendido. As tecnologias hoje disponíveis devem levar em conta a
viabilidade técnica e financeira, o tempo de tratamento e os riscos de exposição aos
potencias receptores. Considerando todos esses fatores, o tratamento destas áreas
exige um entendimento profundo da área a ser remediada e, principalmente, sobre a
tecnologia a ser empregada. Durante décadas o homem provocou a contaminação
de milhares de áreas por uma infinidade de compostos, sendo que alguns com
grande persistência no meio ambiente, e, consequentemente, de difícil tratamento.
Em razão disto o avanço tecnológico da engenharia ambiental e da microbiologia
disponibilizou soluções de remediação para compostos de difícil degradação, como
organoclorados, herbicidas, pesticidas e explosivos. Dentre algumas das tecnologias
inovadoras e emergentes utilizadas para o tratamento desde compostos, podem ser
citadas as tecnologias térmicas como: injeção de vapor de água, aquecimento do
solo por resistência elétrica; e também as tecnologias químicas como: oxidação
química in-situ e redução química in-situ, sendo essa última objeto deste trabalho.
Os profissionais da área ambiental desenvolveram e aprimoraram a tecnologia
conhecida como ISCR (In-situ Chemical Reduction), ou redução química in-situ, que
alia processos físicos, químicos e biológicos para a destruição de compostos
persistentes no meio ambiente, em especial os solventes clorados.
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2

OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho consiste em apresentar a utilização da
tecnologia de Redução Química In-Situ (ISCR) na remediação ambiental de
compostos organoclorados presentes em água subterrânea.

2.1

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos que seguem conduzirão ao objetivo principal deste
trabalho:
a) Revisão bibliográfica e levantamento do histórico de contaminação e
aplicação da técnica de remediação por redução química in-situ na
remediação de compostos perigosos;
b) Descrição da técnica de redução química na remediação de compostos
organoclorados;
c) Avaliação e discussão da viabilidade técnica;
d) Apresentação de estudos de casos e discussão dos resultados alcançados
na utilização desta tecnologia.
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3

3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Contaminação das Águas Subterrâneas

As ações antrópicas causaram a contaminação do solo e das águas
subterrâneas em inúmeras áreas, ao longo dos anos e por diversas formas, tais
como: infiltração de efluentes diretamente no solo ou valas abertas, vazamentos e
derrames superficiais, disposição superficial e enterrada de resíduos sólidos entre
outras. Essas ações contaminaram o solo e alcançam facilmente o lençol freático,
poluindo as águas subterrâneas.
Essas ações poluidoras tornaram-se cada vez mais evidentes a medida em
que se conhecia o potencial de impacto causado pela negligência humana. Daí
percebeu-se a necessidade de controle visando minimizar estes impactos causados
à natureza e ao homem. Em 24 de julho de 1968, pelo Decreto 50.079, a CETESB,
com a denominação inicial de Centro Tecnológico de Saneamento Básico,
incorporou a Superintendência de Saneamento Ambiental – SUSAM, vinculada à
Secretaria de Saúde que, por sua vez, absorvera a Comissão Intermunicipal de
Controle da Poluição das Águas e do Ar – CICPAA que, desde agosto de 1960
atuava nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul e Mauá (CETESB, 2009).
Em 2 de dezembro de 1970 também foi criada nos Estados Unidos a EPA
(U.S. Environmental Protection Agency), agência federal reguladora daquele país,
que serviu de referência para todos no que diz respeito ao controle, investigação,
fiscalização, normatização e monitoramento para garantir a proteção ao meio
ambiente.
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Assim como nos Estados Unidos, os casos de contaminação ambiental no
Brasil tornaram-se cada vez mais frequentes e evidenciados pela mídia, pois
milhares de pessoas eram expostas à compostos perigosos de alta toxicidade.
Condomínios inteiros construídos em cima de antigos aterros sanitários e fábricas de
agrotóxicos que poluíam bairros inteiros estão entre os casos mais famosos no
Brasil.
A medida que foram descobertas contaminações em solo e água subterrânea,
os geólogos, químicos e engenheiros foram obrigados a desenvolver tecnologias
cada vez mais eficientes, tanto para diagnóstico como para reabilitação dessas
áreas, a fim de devolvê-las às condições, se não originais, pelo menos aceitáveis do
ponto de vista de risco à saúde e ao meio ambiente.
No momento em que um contaminante ou poluente atinge a superfície do solo,
ele pode ser adsorvido, arrastado pelo vento ou pelas águas do escoamento
superficial, ou lixiviado pelas águas de infiltração, passando para camadas inferiores
e atingindo as águas subterrâneas. Uma vez atingidas as águas subterrâneas, esse
poluente será então carreado para outras regiões através do fluxo dessas águas.
(CETESB, 2009).
A Figura 1 mostra um exemplo ilustrativo de instalação industrial que pode
causar danos ao meio ambiente. Na ilustração, o balão preto representa as fontes
de perigo, o balão vermelho os cenários de exposição e o balão verde mostra uma
maneira de identificar possíveis contaminações.
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Figura 1 – Área Abandonada e Riscos Associados (CETESB, 2009).
A medida que a CETESB passou a atuar na fiscalização e criação de
mecanismos de controle para as empresas, como por exemplo, o licenciamento para
operação das mesmas, foram descobertas diversas áreas impactadas antes
desconhecidas. No ano de 2002 a CETESB divulgou ao público, pela primeira vez,
uma lista contendo as áreas contaminadas no estado de São Paulo. Nessa lista
constavam 255 áreas contaminadas, sendo que em 2008 passaram a contabilizar
cerca de 2.514 áreas degradadas conhecidas. A Figura 2 mostra o número de áreas
conhecidas divulgadas pela CETESB (CETESB, 2009).
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Figura 2 – Evolução do número de áreas contaminadas cadastradas. (CETESB,
2009).

Diversos fatores podem causar a contaminação do solo e águas subterrâneas
tais como disposição irregular de resíduos sob o solo, infiltração de efluentes
diretamente no solo ou sumidouros, vazamento de tubulações ou tanques de
armazenamento subterrâneos.
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Uma vez que ocorre um vazamento de determinado contaminante no solo,
desencadeiam-se uma série de processos físicos, químicos e biológicos que são
influenciados pelas propriedades geoquímicas e hidrogeológicas do meio. Vale
lembrar que a distribuição dos contaminantes no subsolo irá depender de
mecanismos de transporte complexos tais como adsorção pelo solo, dissolução na
água, volatilização, difusão, solubilidade entre outros.
A distribuição da contaminação no solo, tanto na zona saturada como na zona
não saturada, irá também depender da época em que ocorreu o vazamento, além de
fatores como, tipo de solo e propriedades dos contaminantes, entre outros.
Segundo Mercer e Cohen (1990), a saturação de produto no solo varia de 10 a
20% na zona não saturada e de 15 a 50% na zona saturada do solo, variáveis estas
diretamente relacionada à litologia (MERCER, J; and COHEN, 1990).
Como pode-se observar na Figura 3, na zona não saturada do solo a
contaminação irá ocupar pequena parcela dos poros do solo, em torno de 20%,
dividindo com o ar presente em maior proporção, com 70% e água com 10%. Já na
franja capilar, zona de flutuação do nível d’água, em caso de presença de fase livre
(produto puro), os espaços vazios do solo serão ocupados por até 40% de
hidrocarboneto, 10% de ar e 50% de água. Logo na zona saturada do solo pode-se
observar uma ocupação de aproximadamente 90% de água, mas ainda com
presença de contaminação e ar em pequenas proporções. Para as três zonas
citadas acima, estas proporções deverão variar em função da litologia e das
propriedades físico-químicas da área em questão.
A Figura 3 ilustra um exemplo de vazamento de hidrocarboneto (LNAPL), como
óleo diesel ou gasolina, que formam uma camada de produto puro imiscível à água
denominado como fase livre.
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Figura 3 – Distribuição da Contaminação ao longo do perfil vertical ( Bedient et al.,
1994).

Já outros contaminantes tendem a possuir comportamentos diferentes dos
hidrocarbonetos leves, como por exemplo alguns solventes clorados, que
diferentemente da gasolina e óleo diesel, são mais densos que a água.
A CETESB divulgou, juntamente com a lista de áreas contaminadas, os grupos
de contaminantes mais relevantes. Dentre eles podem ser citados os compostos:
solventes aromáticos (1624 casos); combustíveis líquidos (1624 casos); PAH’s (988
casos); metais (300 casos) e solventes halogenados (154 casos). Sendo estes, os
principais grupos contaminantes presentes nas áreas contaminadas do estado de
São Paulo, como mostra a Figura 4 (CETESB, 2009).
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Figura 4 – Grupo de Contaminantes das Áreas Contaminadas em novembro de
2008 (CETESB, 2009).

Dentre os contaminantes críticos de maior relevância presentes no Estado de
São Paulo estão os solventes clorados, compostos persistentes e de alta toxicidade.
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3.2

Solventes Clorados

Os solventes clorados são compostos orgânicos artificiais, em seu estado puro,
são líquidos incolores como a água, são mais pesados e pouco imiscíveis, formando
uma mistura azeotrópica com um ponto de ebulição muito baixo. Uma mistura
azeotrópica é definida como aquela em que substâncias não podem ser separadas
na destilação usual, uma vez que a sua composição no estado líquido e gasoso é
igual. No diagrama de fases, as curvas de ebulição e liquefação se tocam; no
momento da ebulição, misturas azeotrópicas se comportam como substâncias puras.
Os solventes clorados apresentam, às vezes, um odor característico, levemente
adocicado (JAFFÉ, 2008).

3.2.1 História dos Compostos Orgânicos Clorados

Aguarrás é a primeira referência de limpeza a seco com solvente, em 1690,
mas o primeiro uso regular de um solvente não aquoso na limpeza de vestuário foi
em 1716, quando a aguarrás foi usada para remover manchas de graxas e óleo
(ADINI, 2009). A indústria de limpeza a seco foi criada na Europa na primeira
metade do século XIX. Os solventes mais utilizados, no início de operações de
limpeza a seco, foram formados a base de derivados de petróleo como nafta de
petróleo, benzeno, querosene e gasolina branca (ADINI, 2009).
A gasolina foi o solvente predominante para limpeza a seco nos Estados
Unidos, desde o século XIX até o início da década de 1920; porém sua alta
volatilidade causou inúmeros incêndios e explosões, sendo este o fator de alto risco
nos processos de limpeza a seco (ADINI, 2009).
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Em 1924, em Atlanta, o lavador a seco de nome W.J. Stoddard trabalhou com
Lloyd E. Jackson, do Instituto de Pesquisa Mellon, para desenvolver um solvente de
petróleo menos volátil, que se tornou conhecido como solvente de Stoddard, ou
“White Spirit”, solvente este que se tornou predominante nos Estados Unidos do final
dos anos 1920 até a década de 1950. Este solvente era composto por mais de 200
substâncias diferentes (ADINI, 2009).
Em 1930 o composto tricloroetileno (TCE) foi introduzido nos Estados Unidos
como sendo um solvente de limpeza a seco. Como provocava manchas por
dissolver alguns corantes a base de acetato, deixou de ser utilizado para este fim
(ADINI, 2009).
Em 1934, o percloroetileno (PCE) foi introduzido como solvente de limpeza a
seco, por ter capacidade de limpeza superior aos demais solventes. A escassez do
petróleo durante a II Guerra Mundial e leis de proibição contra solventes perigosos
derivados do petróleo deram ao PCE grande vantagem e contínuo aumento de sua
utilização. Em 1948, o PCE superou o tetracloreto de carbono nas operações de
limpeza a seco passando, na década de 1960, a ser o produto predominante neste
tipo de aplicação (ADINI, 2009).
A maioria dos eventos de vazamentos de compostos organoclorados ocorreu
entre as décadas de 1950 e 1970, ou seja, anteriormente ao conhecimento pleno
sobre seus efeitos na saúde e meio ambiente e consequentemente às
regulamentações e leis ambientais vigentes. Em função dos baixos limites de
solubilidade, os compostos organoclorados podem persistir no subsolo por longo
período de tempo, causando plumas imensas de fase dissolvida acima dos padrões
mínimos aceitáveis para estes compostos (ITRC, 2005).
Pelas propriedades físico-químicas dos compostos organoclorados existe uma
dificuldade técnica de identificar e medir fase livre de DNAPL nas águas
subterrâneas.
A Tabela 1, apresenta as principais aplicações dos solventes clorados.
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Tabela 1 – Principais aplicações dos solventes clorados
Indústria

Processos Industriais

Tratamento de Madeira

Limpeza e desengraxe de metais

Gaseificação de carvão

Usinagem de metais

Fabricação de produtos eletrônicos

Galvanoplastia

Produção de solventes e tintas

Remoção de Tintas

Fabricação de herbicidas e pesticidas

Armazenamento de solventes

Manutenção de aviões

Carga e descarga de solventes

Fabricação de veículos e motores

Armazenamento de resíduos líquidos em lagoas

Bases militares
Produção de combustíveis de foguete
Limpeza a seco
Fabricação de instrumentos
Produção de óleo de transformador

Fonte: ITRC (2005).

3.2.2 Propriedades Físico-Químicas dos Solventes Clorados

Dentre os compostos solventes clorados mais usuais e que causam
contaminação de solo e água subterrânea podem ser listados o tetracloroeteno ou
percloroeteno,

tricloroeteno,

cis-1,2-dicloroeteno,

trans-1,2-dicloroeteno,

1,1-

dicloroeteno e cloreto de vinila. Todos estes compostos, com exceção do cloreto de
vinila, tem densidade maior do que a da água, e, portanto podem migrar para
porções mais profundas do aquífero. Estes compostos são denominados de DNAPL,
sigla em inglês de Dense Non Aqueous Phase Liquid, que significa fase líquida
densa não aquosa.
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Tabela 2 – Propriedade Físico-Química de alguns solventes clorados
Peso

Fórmula

Gravidade

Ponto de

Solubilidade

Molecular

Específica

Cor/Forma

Ebulição °C

mg/L

165,834

Cl2C=CCl2

1,6230

Líquido incolor

121

150

131,388

ClCH=CCl2

1,4694

Líquido incolor

86,7

1.550

cis-DCE

96,944

ClCH=CHCl

1,2837

Líquido incolor

60,3

3.500

trans-DCE

96,944

ClCH=CHCl

1,2565

Líquido incolor

47,5

6.300

DCE

96,944

CH2=CCl2

1,2180

Líquido incolor

31,9

2.250

VC

62,498

CH2=CHCl

0,9106

Gás incolor

13,37

1.100

Composto Molecular
PCE
TCE

Fonte: ITRC (2005).

Em geral, os solventes clorados têm baixa solubilidade em água subterrânea,
porém pode resultar em concentrações de fase dissolvida muito acima dos padrões
de referência aceitáveis estabelecidos pelos órgãos de controle.. Quando um
solvente clorado atinge a água subterrânea em altas concentrações, acima dos
limites de solubilidade na água, pode-se formar fase livre, ou seja, produto em
estado puro livre, também conhecido na área ambiental como DNAPL. Uma vez
presente no meio a fase livre de produto de solventes clorados é difícil de ser
constatado e muitas vezes é inferida a partir das concentrações dos compostos
presentes na água subterrânea (ITRC, 2005).

3.2.3 Fontes de contaminação dos Compostos Organoclorados

Como fora citado anteriormente, a falta de conhecimento sobre os solventes
clorados levou ao manuseio indiscriminado e inadequado, pois, assim como a
maioria dos compostos utilizados na indústria, acreditava-se em sua evaporação e
depuração natural. Porém, o que se observou ao longo dos tempos é que estes
compostos tem grande persistência ao meio além de sua alta toxicidade.
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Dentre os principais fatores causadores de contaminação em solo e água
subterrânea pode-se citar: o enchimento excessivo de recipientes de estocagem,
perdas e vazamentos durante o enchimento, armazenamento inseguro como em
barris furados e acidentes no transporte (JAFFÉ, 2008).

3.3

Características dos Contaminantes

O comportamento dos contaminantes orgânicos em água subterrânea está
diretamente correlacionado a hidrogeologia. As propriedades físicas são críticas e
regem a migração destes contaminantes em água subterrânea, estas propriedades
controlam o particionamento dos compostos entre o estado sólido, aquoso e gasoso
em subsuperfície (KEHEW, 2000).
A seleção da tecnologia de remedição depende das propriedades físicas dos
contaminantes, como por exemplo a tecnologia de Air Stripping que é amplamente
utilizado para compostos voláteis. Algumas das principais propriedades são listadas
a seguir.

3.3.1 Pressão de Vapor

Em

um

sistema

fechado

moléculas

de

líquido

tendem

a

evaporar

continuamente para a fase favor até atingir o equilíbrio entre as fases líquido e
vapor. A pressão de equilíbrio na fase vapor é conhecida como Pressão de Vapor
(P0). A pressão de vapor não é uma constante, e varia em função da temperatura.
Em razão disso, para efeito comparativo geralmente se utiliza a temperatura de
25 oC. Os valores são reportados em atmosferas ou mmHg (1 atm = 760 mmHg)
(KEHEW, 2000).

23

A pressão de vapor da maioria dos compostos orgânicos a 25 oC variam de 1
atm até 10-12 atm. Se a pressão de vapor de um composto a determinada
temperatura for de 1 atm significa que o líquido passará espontaneamente para a
fase vapor, e esta temperatura será conhecida como Ponto de Ebulição, pois o este
composto passará para o estado vapor acima do ponto de ebulição e em fase líquido
abaixo deste ponto (KEHEW, 2000).
A pressão de vapor indica a volatilidade de determinado composto, ou seja, a
tendência deste composto de evaporar de seu estado líquido puro para a fase vapor,
como mostra a Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 – Volatilidade Relativa de Compostos Orgânicos
Volatilidade
Volátil

Pressão de Vapor (atm)

Hidrocarbonetos leves; hidrocarbonetos
halogenados

-4

>10
-4

-11

Semi Volátil

10 – 10

Não Volátil

< 10

-11

Composto

Hidrocarbonetos pesados; (C12-C28;
aromáticos (3-4 anéis)
Outros orgânicos

Fonte: (KEHEW, 2000)

Alguns solventes clorados como o PCE possuem uma pressão de vapor acima
da água, o que restringe sua volatilização, tendo por exemplo a pressão de vapor de
1.900 Pa para o PCE, contra 2.300 Pa da água, ambos a 20 oC. Já os compostos
cloreto de vinila e clorometano possuem pontos de ebulição abaixo de 0 oC, ou seja,
se estão presentes na forma de vapor nas condições ambientais normais (JAFFÉ,
2008).
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3.3.2 Solubilidade

A solubilidade dos compostos orgânicos na água é definida como: a massa ou
número de moles de um composto dissolvido em uma unidade de volume ou massa
de água. Assim como a pressão de vapor, a solubilidade dos compostos orgânicos
varia em grande escala, saindo desde a miscibilidade, ou seja, solubilidade completa
dos compostos, indo até a imiscibilidade (KEHEW, 2000).
O fator que governa a solubilidade dos compostos orgânicos está na estrutura
e natureza das ligação atômicas de cada elemento. Compostos orgânicos tendem a
ser menos polar do que outros elementos inorgânicos, em geral quanto menos polar
for um composto menor é sua solubilidade em água, diretamente ligado ao
fenômeno de pontes de hidrogênio (KEHEW, 2000).
Muitos compostos orgânicos têm componentes polares, particularmente os que
contêm oxigênio e nitrogênio, onde estes componentes tem significante solubilidade
em água, Compostos não-polar com baixa solubilidade em água são conhecidos
como hidrofóbicos, já compostos polares que dissolvem em água são conhecidos
por hidrofílicos (KEHEW, 2000).
Outro fator que influencia a solubilidade dos compostos é seu peso molecular
de estruturas semelhantes, vide exemplo da Tabela 4, onde três hidrocarbonetos
aromáticos tem solubilidade inversamente proporcional ao seu peso molecular
(KEHEW, 2000).

Tabela 4 – Solubilidade de Compostos Similares
Composto

Peso Molecular

Solubilidade (g/m³)

Benzeno

78

1.780

Tolueno

92

515

O - Xileno

106

75

Fonte: (KEHEW, 2000)
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3.3.3 Densidade

É a massa de determinada substância contida em uma unidade de volume. Os
solventes clorados com densidade aproximada entre 1,2 e 1,7 g/cm³ são mais
pesados que a água com densidade acima de 1 g/cm³, e denominados desta forma
de DNAPL (JAFFÉ, 2008);
A densidade é fator determinante no comportamento dos contaminantes do
ponto de vista da hidrogeologia. Uma vez que compostos orgânicos que tenham
densidade menor que 1,0 g/cm³ (LNAPL), tenham a tendência de flotar na franja
capilar; e compostos com densidade superior a 1,0 g/cm³ (DNAPL) tenham a
tendência de descer para zonas mais profundas até encontrar uma zona de baixa
permeabilidade e que restrinjam sua mobilidade. Tanto os LNAPL como os DNAPL
dissolvem-se na água e podem estar presentes abaixo no nível d’água subterrâneo
em concentrações relacionadas a sua solubilidade (KEHEW, 2000).

3.3.4 Constante Lei de Henry

Embora a pressão de vapor seja um indicador de volatilidade de determinado
composto, esta propriedade se refere apenas a tendência de evaporação de uma
substância pura. Na hidrogeologia a maioria dos compostos orgânicos podem ser
dissolvido em água subterrânea, sendo que a tendência deste composto estar
presente na forma aquosa ou na forma de gás depende do Coeficiente de
Particionamento, que simplesmente a razão da presença de uma substância
presente no ar pela razão da mesma substância presente na forma aquosa. O
coeficiente de particionamento entre um gás e água é conhecido como Constante
Lei de Henry (KEHEW, 2000).
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A constante de Henry é definida pela fórmula a seguir:

KH = CA / CW (mol LA-1 / mol LW-1)

(3.1)

Sendo que:
CA – Referem-se à concentração do composto no ar;
Cw – Referem-se à concentração do composto na água;
KH – Constante Lei de Henry;

Desta forma, duas propriedades importantes são fatores determinantes na
Constante Lei de Henry, a pressão de vapor e solubilidade. Compostos com alta
pressão de vapor e alta solubilidade terão uma Constante Lei de Henry apenas
moderada, é o que mostra o gráfico de Solubilidade, Pressão de Vapor e Constante
Lei de Henry da Figura 5.

Figura 5 – Gráfico de Solubilidade, Pressão de Vapor e Constante de Henry
(KEHEW, 2000).
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3.3.5 Viscosidade Dinâmica

A viscosidade é a propriedade associada a resistência que um fluido oferece a
deformação por cisalhamento. A viscosidade é baseada em uma coesão molecular
formando uma medida para a viscosidade de um líquido. Enquanto a viscosidade
dinâmica da água está em torno de 1 Pa s, a maioria dos solventes clorados
apresenta valores muito inferiores, entre 0,4 e 0,6 Pa s. O potencial de migração dos
líquidos aumenta naturalmente com a redução da viscosidade dinâmica (JAFFÉ,
2008).

3.4

Características do Meio

Além das características dos contaminantes apresentadas anteriormente o
comportamento do contaminante está ligado também as condições e características
do meio. Dentre algumas características destacam-se:

3.4.1 Difusão

A Difusão é um fenômeno de transporte de matéria presente em um soluto
devido aos movimentos das moléculas de um fluido. A distribuição de solventes
clorados no solo e nas águas subterrâneas é diretamente influenciado pela difusão.
A difusão refere-se à migração de determinado soluto das zonas de alta
concentração para as áreas de menor concentração. Tanto a desorção, como
também a dissolução de solventes clorados na água subterrânea são fortemente
controladas pela difusão (BOOTH, 1978).
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3.4.2 Permeabilidade do Solo

A permeabilidade do solo representa as características da água de percolar
com maior ou menor dificuldade através dos poros do solo, ou seja, quão permeável
é o solo. A permeabilidade do solo é uma das principais características do meio,
onde influencia diretamente no transporte do contaminante. A migração dos
compostos orgânicos no aquífero aumenta em função do aumento dos grãos do
solo, ou seja, quanto maior os grãos do solo maior são seus interstícios e
consequentemente maior é a permeabilidade. Em rochas fraturadas, as fases
orgânicas penetram melhor em fraturas largas do que em estreitas (JAFFÉ, 2008).

3.4.3 Adsorção

A adsorção refere-se a propriedade de um determinado fluido a se aderir a
uma superfície solida, sendo esta propriedade variável em função da temperatura e
pressão da superfície adsorvente. A adsorção é um fator decisivo para a extensão
de uma pluma de contaminação por compostos orgânicos. Em aquíferos onde o
percentual de substâncias orgânicas e argila são elevados, os compostos clorados
tem um maior potencial de adsorção, já em solos onde o percentual de matéria
orgânica é baixo, os solventes clorados praticamente não serão adsorvidos. A
quantidade de sorção de determinada substância orgânica é dado pelo fator
adimensional Koc. Em geral a sorção de solventes clorados aumenta a medida que
se têm mais átomos de cloro em sua estrutura molecular (JAFFÉ, 2008).
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3.4.4 Degradação Microbiana

É um processo natural que ocorre no solo caracterizado pela ação bacteriana
presente na microfauna do solo. As bactérias presentes no meio metabolizam as
substâncias orgânicas para obtenção de energia necessária para seu crescimento. A
degradação biológica dos solventes clorados também depende de alguns fatores e
condições do ambiente tais como umidade e temperatura. Alguns compostos com
mais de dois átomos de cloro como o PCE e TCE são declorados quase que
exclusivamente sob condições redutoras, já para o composto cis-1,2-DCE a
degradação ocorre mais facilmente sob condições aeróbias (JAFFÉ, 2008).

3.4.5 Estado Físico do Contaminante

Conforme listado anteriormente, tanto as propriedades dos contaminantes,
como as características do meio, irão determinar a forma e o comportamento dos
mesmos. Os contaminantes podem estar presentes na matriz de solo basicamente
em quatro fases, como detalha a Figura 6:

- Fase Sólida - Na forma adsorvida aos argilo-minerais e matéria orgânica;
- Fase Líquida - Como um líquido residual imiscível presente nos espaços
vazios, nos poros do solo (DNAPL ou LNAPL);
- Fase Vapor - Como vapor presente nos espaços vazios dos poros;
- Fase Aquosa - Em forma dissolvida na água presente nos poros do solo.
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Figura 6 – Fases do contaminante presente na matriz de solo (SUTHERSAN, 1997).

Sendo que:
Ca, Cw e Cs – Referem-se à concentração de VOC no ar, na água e no solo;
KH – Constante de Henry;
Kp – Coeficiente de partição;
Kd – Coeficiente de distribuição;
rb = Densidade aparente do solo.
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3.5

Remediação Ambiental

O gerenciamento de áreas contaminadas envolve a realização de algumas
etapas, sendo elas divididas em Avaliação Preliminar; Investigação Confirmatória;
Investigação Detalhada; Avaliação de Risco; Remediação;

e por fim o

Monitoramento para Encerramento. De maneira sucinta pode-se definir as etapas
descritas como segue:

- Avaliação Preliminar - objetiva constatar evidências, indícios ou fatos que
permitam suspeitar da existência de contaminação na área sob avaliação, por meio
do levantamento de informações disponíveis sobre o uso atual e pretérito da área
(CETESB, 2007);
- Investigação Confirmatória – objetiva principalmente em confirmar ou não a
existência de contaminação nas áreas prioritárias identificadas na Avaliação
Preliminar (CETESB, 2007);
- Investigação Detalhada – têm por objetivo definir os limites da pluma de
contaminação, determinar as concentrações das substâncias ou contaminantes de
interesse e caracterizar o meio físico onde se insere (CETESB, 2007);
- Avaliação de Risco – têm como objetivo determinar se existe risco à saúde da
população exposta aos contaminantes, provenientes das áreas investigadas, acima
do nível de risco estabelecido como aceitável (CETESB, 2007);
- Remediação – objetiva selecionar, dentre as alternativas técnicas de
remediação existentes, aquelas mais apropriadas para o caso, considerando os
aspectos técnicos e legais descritos na etapa de avaliação de risco. Os resultados
desta etapa são de fundamental importância para a elaboração do projeto de
remediação. Já na fase de projeto de remediação são apresentadas as medidas de
remediação a serem implantadas, devendo conter o memorial técnico e descritivo,
os resultados de ensaio piloto eventualmente realizados para seu dimensionamento,
as plantas, seções e cronogramas. Por fim a implantação e acompanhamento da
tecnologia selecionada (CETESB, 2007).
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3.5.1 Tecnologias de Remediação

Para cada caso a definição da tecnologia de remediação mais adequada
passa por uma série de conceitos e premissas a serem considerados na decisão da
tecnologia mais apropriada. Para esta seleção existem diversas metodologias,
dentre elas o método de matriz de decisão, disponível no site da Federal
Remediation Technologies Roundtable, http://www.frtr.gov/, no qual pondera-se
alguns conceitos essenciais no processo de seleção de uma tecnologia de
remediação (FRTR, 2009).
Para a elaboração de uma matriz de decisão, primeiramente deve-se levar em
consideração as tecnologias aplicáveis ao caso. A seguir são descritas algum
exemplos de tecnologias que podem ser aplicáveis durante o processo de
remediação de solventes clorados:



Bombeamento e Tratamento: Técnica de remediação que consiste na
utilização de uma bomba que cria uma zona de captura dentro da qual
toda a água nela contida flui para os poços de extração. A água extraída é
tratada em uma planta de tratamento de efluentes ex-situ antes de ser
descartada em um curso d’água, esgoto ou re-injetada no próprio lençol
freático. Esta tecnologia tem como desvantagem o longo tempo
necessário para tratamento da contaminação, podendo levar mais de uma
década (FRTR, 2009).



Extração Multifásica: Técnica que consiste na aplicação de vácuo ao solo,
em poços de extração e que extrai, simultaneamente e com eficiência,
todas as fases envolvidas na contaminação ou seja, a água contaminada
(fase dissolvida), o ar contaminado (fase vapor) e o produto contaminante
puro

(fase

desvantagem

livre),
a

quando

presente.

necessidade

de

Esta

tecnologia

acompanhamento

tem

contínuo

como
dos
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equipamentos, a fim de mantê-los sempre ajustados e aptos para
captação da contaminação (FRTR, 2009).



Atenuação Natural Monitorada: O princípio da atenuação natural
monitorada reconhece o fato que, após um período inicial de expansão,
todas as plumas na água subterrânea irão atingir uma extensão
estacionária ou retroceder com o tempo, como resultado de processos
naturais. Biodegradação não é um requisito necessário para a atenuação
natural, visto que somente a dispersão resultará em uma pluma em estado
estacionário. No entanto, a medida que o tempo passa, a atuação da
biodegradação em conjunto com a dispersão, resultarão em uma pluma
menor estacionária. Para o processo de atenuação natural deve-se
elaborar um modelo conceitual refinado de forma a embasar a tendência
de redução das concentrações. Para isso é necessária a coleta de grande
quantidade de dados de qualidade. Esta técnica tem como desvantagem o
longo tempo necessário para fechamento do caso e não é aplicável para
altas concentrações, tampouco presença de fase livre de produto puro
(FRTR, 2009).



Biorremediação:

Consiste

na

transformação

ou

destruição

dos

contaminantes por meio de decomposição biológica pela ação de
microorganismos

de

ocorrência

natural

no

solo

ou

adicionados

artificialmente. Estes microorganismos são capazes de biodegradar os
contaminantes tóxicos na obtenção de energia, transformando-os em
subprodutos menos perigosos tais como: dióxido de carbono, água, sais
minerais, metano, e sulfeto. A biorremediação pode ocorrer com a adição
de um composto que fornece fonte de carbono para as bactérias. Dentre
estes compostos pode-se listar o melaço de cana-de-açúcar, emulsões de
óleos vegetais e lactado entre outros. Esta técnica apresenta como
desvantagem a necessidade de controlar o processo microbiológico para
que não se perca o ambiente ideal para a atuação das bactérias. Também
não se aplica em áreas com presença de fase livre, e de difícil aplicação
na zona não saturada do solo (FRTR, 2009).
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Oxidação Química In-Situ: Do ponto de vista da química, uma reação de
oxidação/redução é aquela que envolve a transferência de elétrons entre
os reagentes. Para que isto ocorra deve-se ter um elemento que perde
elétrons, que se oxida, enquanto outro elemento ganha elétrons, ou seja,
se reduz. Sob a ótica ambiental este processo é conhecido como
Oxidação Química In-Situ (ISCO), no qual utiliza a injeção de um agente
oxidante, como peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio e
sódio, persulfato, ozônio, entre outros, visando estes a destruição química
dos contaminantes. A desvantagem deste método consiste em não ser
aplicável em casos onde exista a presença de fase livre de produto Muitas
vezes o oxidante pode ser impuro e a reação química pode ser incompleta
e gerar subprodutos perigosos (FRTR, 2009).



Barreira Reativa Permeável: Esta técnica consiste em solução de
engenharia na qual constrói-se uma barreira física, com elemento reativo,
que promove uma espécie de filtragem da água subterrânea que flui
através do meio. Esta técnica pode ser usada em conjunto com atenuação
natural monitorada ou com outras técnicas de remediação ativa. A
desvantagem desta técnica consiste na passividade do método, ou seja, é
utilizada apenas para controle da pluma. Outro ponto desfavorável está na
vida útil do elemento filtrante da barreira onde, em alguns casos, é
necessária a troca do elemento reativo por um novo com maior reatividade
(FRTR, 2009).

•

Redução Química In-Situ: Este processo consiste na diminuição do
potencial oxi-redução do meio a níveis extremamente baixos a fim de
promover a destruição e degradação dos solventes clorados. A redução
química é promovida pela injeção de agente redutor no aquífero na qual
promove uma sequência de reações, física, química e biológica que juntas
proporcionam um efeito sinergético que ajudam na rápida remediação da
área de interesse. A desvantagem deste método consiste em não ser
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aplicável em casos onde exista a presença de fase livre de produto, ou em
ambientes com condições geoquímicas desfavoráveis (FRTR, 2009).

Como listado anteriormente, existem inúmeras técnicas de remediação
disponíveis e muitas delas podem ser empregadas em um mesmo local. Mas nem
sempre a tecnologia escolhida é a ideal e pode fracassar. Para que um processo de
remediação seja efetivo e de melhor custo benefício existem algumas ferramentas
que podem auxiliar na seleção da tecnologia de remediação mais adequada.
A Tabela 5 mostra um exemplo de Matriz de Decisão utilizada em um projeto
real na cidade de São Paulo (SGW, 2009). A matriz de decisão listou todas as
tecnologias de remediação aptas a tratar uma contaminação por solventes clorados
como citado acima. Foram atribuídos pesos a cada aspecto considerado para uma
avaliação global da tecnologia selecionada tais como: Viabilidade Técnica, Tempo
de Remediação, Custos Relativos, entre outros.
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Tabela 5 – Matriz de Decisão - Quadro comparativo das técnicas de remediação

alto

média

Alta

Médio

péssi
mo

14

Extração
Multifásica

Extração de
fases
contaminadas
com tratamento
ex-situ

Alta

viável

médio

médio

alta

Alta

Alta

péssi
mo

15

Atenuação
Natural
Monitorada

Monitoramento
da redução
natural das
plumas

Média

limitada

longo

baixo

baixa

Alta

Alta

ótimo

19

Biorremediação

Redução das
concentrações
por atividade
biológica
estimulada

Média

viável

médio

baixo

baixa

Alta

Alta

bom

20

Oxidação
Química In-Situ

Redução
química dos
compostos pela
aplicação de
agentes
oxidantes

Média

viável

curto

médio

baixa

Média

Médio

bom

19

Barreiras
Reativas
Permeáveis

Aplicação de
barreira com
reagentes para
decaimento das
concentrações a
jusante

Baixa

viável

longo

médio

baixa

Alta

Alta

ótimo

17

Redução
Química In-Situ

Redução dos
compostos pela
alteração das
condições do
meio

Média

viável

curto

médio

baixa

Alta

Média

ótimo

21

Fonte: FRTR e SGW, 2009.

Resultado

longo

P+L

Monitoramento e
Ações
complementares

limitada

Geração de
resíduos

Alta

Tempo de
remediação

Extração de
água
contaminada
com tratamento
ex-situ

Técnicas

Viabilidade
Técnica

Bombeamento e
Tratamento

Princípios

Segurança
Ocupacional

Custos Relativos
(Projeto e O&M)

Aspectos
considerados

Maturidade de
desenvolvimento
no Brasil

consideradas para tratamento de solventes clorados
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A matriz de decisão considerou os seguintes aspectos na atribuição de
pontuação:


Maturidade de desenvolvimento no Brasil: Alta=3; Média=2; Baixa=1.



Viabilidade Técnica: refere-se à aplicabilidade da técnica frente ao grupo
de contaminantes considerado. Viável, Efetivamente comprovada=3;
Limitada, Efetivamente limitada=2; Não efetiva=1.



Tempo de remediação: Curto, inferior a 3 anos=3; médio, entre 3 – 10
anos=2; longo, superior a 10 anos=1.



Custos Relativos: Consideração às questões de implantação, operação e
manutenção da técnica. Baixo=3; Médio=2; Alto=1.



Geração de Resíduos: Baixo=3; Médio=2; Alto=1.



Segurança Ocupacional: Alta=3; Média=2; Baixa=1.



Monitoramento e Ações complementares: Baixa=3; Média=2; Alta=1.



P+L: Conceitos de produção mais limpa, como por exemplo, consumo de
recursos naturais. Ótimo=3; Bom=2; Ruim=1; Péssimo=0.

Como pode-se observar, a matriz de decisão apontou a tecnologia de Redução
Química In-Situ como a mais indicada, uma vez que foi atribuída a maior pontuação
dentre as demais técnicas, com 21 pontos. Desta forma, a técnica de redução
química foi selecionada como a melhor aplicabilidade no projeto específico.
Uma vez selecionada a técnica de remediação mais adequada em função das
características e condições da contaminação, deve-se iniciar o projeto conceitual de
remediação.
Mesmo antes e durante a remediação, muitas vezes se faz necessária a
realização de etapas escalonadas, a fim de ajustar o processo e desta forma, obter o
melhor rendimento da técnica a ser empregada. No caso da Redução Química InSitu, as etapas de remediação usuais são o Ensaio de Bancada, o Ensaio Piloto e
por final a Remediação em Larga Escala.
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Para o Ensaio de Bancada, de forma geral, são coletadas amostras de solo e
água da área a ser remediada, a fim de simular em laboratório as condições do
próprio meio. As amostras são colocadas em microcosmos juntamente com o agente
remediador a ser empregado. Após a montagem dos microcosmos ao longo do
tempo,

são

avaliadas

a

evolução

das

características

físico-químicas

e

microbiológicas das amostras, bem como a atenuação dos compostos de interesse.
Geralmente esta etapa é realizada quando não se conhece os efeitos da tecnologia
em determinadas condições e variantes envolvidas, como por exemplo, os
compostos de interesse envolvidos ou pelas condições hidrogeoquímicas locais.
A etapa de Ensaio Piloto não é necessariamente etapa subsequente ao ensaio
de bancada, podendo esta ser dispensada dependendo do cenário envolvido, como
por exemplo as dimensões da contaminação, em que plumas pequenas dispensam
o ensaio piloto, uma vez que a intervenção praticamente elimina a contaminação. O
ensaio piloto é realizado em campo, em escala reduzida, sob condições controladas.
a fim de avaliar os efeitos reais evidenciados em laboratório. Esta etapa também
objetiva avaliar a real extensão de alcance da tecnologia no local de interesse, bem
como raio de influência e tempo de reação do reagente. Esta etapa é o momento
oportuno para ajustes e correção do rumo das ações necessárias, e objetiva obter o
melhor custo beneficio aliado ao atendimento das metas de remediação minimizando
os risco técnico-financeiros.
O ensaio piloto deverá subsidiar o projeto final de Remediação em Larga
Escala, também conhecido como projeto Full Scale. Nesta etapa são colocadas em
prática todas as variantes observadas nas etapas anteriores de ensaio de bancada e
piloto. No caso da Redução Química In-Situ, em função dos resultados obtidos no
ensaio piloto, pode-se definir a estratégia de atuação. Também são levados em
consideração dados e informações levantados por eventual modelagem matemática
de fluxo e transportes de contaminantes.
A tecnologia de redução química pode ser executada de diversas formas como,
por exemplo, a abordagem apenas na área fonte, a execução de barreiras reativas
que intersectam a pluma, ou até mesmo a intervenção em toda pluma de
contaminação, sendo esta última a mais cara e que pode, as vezes, se tornar
inviável economicamente.
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A Figura 7 mostra um exemplo de três formas de se implementar um projeto de
remediação. No caso da redução química, a figura da esquerda é representada pela
injeção do agente remediador apenas na área fonte (pontos em rosa). A figura
central representa a mesma pluma, porém a concepção de abordagem mais simples
com atuação em forma de barreira permeável reativa a jusante da área fonte. E por
último, a figura da direita representa a implementação de quatro barreiras
permeáveis reativas ao longo da pluma de contaminação.

Figura 7 – Exemplos de Remediação em uma mesma pluma (MUELLER, 2008).

Como pode ser observado, as três opções apresentadas são tecnicamente
aplicáveis e a escolha da abordagem mais apropriada irá depender de fatores como:


Se a pluma de contaminação está contida e controlada nos limites da área
fonte sem causar risco de exposição à vizinhança;



Se apenas a área fonte apresenta risco acima dos limites de intervenção
ou metas de remediação;



Se o órgão ambiental regulador permite o tratamento em tempo maior o
que dispensaria a intervenção em toda área da pluma;



Se a modelagem matemática das águas subterrâneas aponta para a
viabilidade de implantação de barreiras reativas permeáveis que irão
possibilitar o tratamento em determinado espaço de tempo;
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Se a política e conceitos ambientais do responsável pela remediação vai
de encontro com a resolução definitiva ou paliativa do problema;



Se o fator financeiro da empresa permite adotar medidas que vão de
encontro à resolução definitiva ou paliativa do problema.

3.6

Mecanismos de Degradação dos Solventes Clorados

Os mecanismos de degradação dos compostos solventes clorados podem por
via biológica natural (biorremediação intrínseca) ou por aceleração dos mesmos
mecanismos naturais (biorremediação estimulada). Na maioria dos sistemas a
degradação biológica (biorremediação) tendem a dominar, porém irá depender do
tipo de contaminante e da hidrogeoquímica do local. Também podem ocorrem
mecanismos de degradação não biológicos, conhecidos como abióticos (EPA, 2000).
No entanto uma série de mecanismos de degradação vem sendo observados
na teoria, em campo e laboratório. Os mecanismos de biodegradação conduzidos
por bactérias vem sendo classificados como:

•

Oxidação Aeróbia (direta e co-metabólica);

•

Decloração Redutiva Anaeróbia (direta e co-metabólica).

Enquanto a oxidação aeróbica e decloração redutiva anaeróbia podem ocorrem
naturalmente sob condições ambientais adequadas, algumas melhorias como adição
de doadores de elétrons, receptores de elétrons, e ou nutrientes ajudam a
aperfeiçoar e acelerar estas reações. Em geral solventes clorados degradam
prioritariamente sob condições redutivas, enquanto os clorados mais leves tendem a
se degradar sob condições ambientais aeróbias (VOGEL et al., 1987).
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Compostos altamente clorados são reduzidos de forma relativamente fácil
uma vez que seus átomos de carbono são altamente oxidados. Durante reações
diretas, os microorganismos ganham energia ou crescem a medida que os
compostos orgânicos são degradados ou oxidados. Durante reações cometabolicas
a degradação ou oxidação dos compostos clorados ocorre em função de enzimas ou
co-fatores produzidos durante o metabolismo microbiano de outros compostos (EPA,
2000).
Para entendimento da atenuação natural dos compostos organoclorados
Vogel, Criddle e McCarty (1987) identificaram uma série de processos abióticos e
bióticos capazes de degradar os clorados alifáticos. Estes processos incluem a
hidrogenólise, a dihalo-eliminação (perda de dois átomos de cloro adjacentes
formando uma ligação C-C), e ligação dupla (perda do cloro em duas moléculas
distintas formando uma ligação C-C, unindo duas moléculas). Eles também
identificaram outros processos abióticos, tais como desidroalogenação e hidrólise,
porém nenhuma delas envolve a transferência de elétrons. Desidroalogenação é a
perda de átomo de cloro e um íon de hidrogênio adjacentes formando uma ligação
C-C (VOGEL et al., 1987). A Figura 8 mostra a sequência de decloração redutiva do
PCE.

Figura 8 – Sequência de Decloração Redutiva do PCE (TIEDJE, 1992).
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3.7

Redução Química In-Situ (ISCR)

As técnicas de remediação desenvolvidas tanto para o tratamento de
compostos solventes aromáticos como combustíveis líquidos e compostos PAH’s
estão amplamente consolidadas e difundidas no Brasil e no mundo, porém a
remediação de compostos complexos persistentes é de difícil tratamento e bastante
onerosa. Baseada nisto a engenharia moderna buscou desenvolver tecnologias
inovadoras e mais eficientes, capazes de tratar estes contaminantes, e desta forma,
reduzir os riscos de exposição associados a estes elementos.
Dentre as tecnologias modernas inovadoras podem ser citadas a oxidação
química in-situ, também conhecida como processos oxidativos avançados, além da
remediação por redução química in-situ, esta última, tema desta dissertação. A
redução química in-situ vêm mostrando resultados satisfatórios no tratamento de
solventes clorados.. A redução química também têm se mostrado aplicável na
remediação de metais pesados e compostos inorgânicos presentes em água
subterrânea via estabilização/imobilização.
A oxidação é definida como um processo químico no qual determinada
substância perde elétrons. No processo inverso, chamado de redução, ocorre o
ganho de um elétron por um átomo, que o incorpora a sua estrutura. Ambos os
processos são simultâneos ou seja, se determinada substância ganha elétrons outra
tem de fornecer os elétrons. Este processo é denominado de oxi-redução, ou
simplesmente redox, no qual a substância redutora cede alguns de seus elétrons e
consequentemente se oxida, enquanto a outra substância retém esses elétrons e
desta forma se reduz (VANCE, 1996).
A suscetibilidade de determinada solução ter capacidade oxidante ou redutora
é medido pelo potencial redox, ou potencial de oxi-redução (ORP). O potencial redox
também pode ser representado pela sigla Eh (VANCE, 1996).
As reações de oxidação e redução desempenham um papel importante nos
processos geoquímicos que ocorrem nas águas subterrâneas. As reações oxi-
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redução determinam a mobilidade de muitos compostos inorgânicos, bem como a
microbiologia e materiais importantes tais como nitrogênio e enxofre (VANCE, 1996).
Em condições naturais, as águas subterrâneas apresentam constante
desequilíbrio causados: a) pela movimentação e fluxo das águas subterrâneas, pela
atividade biológica; b) pelas reações redox de elementos bioativos a luz (C, H, O e
S) que na maioria das vezes envolve quebra de ligações covalentes, processo este
normalmente lento; e c) pelas reações eletroquímicas de minerais com superfície
ativa exposta. Algumas reações redox podem levar entre 10 a 1000 anos para
alcançar seu equilíbrio (VANCE, 1996).
Algumas reações de oxidação inorgânica ocorrem consumindo o oxigênio
dissolvido na águas subterrâneas como os exemplos a seguir:

• Oxidação do Sulfeto
2O2 + HS-

→

SO42- + H+

(3.2)

• Oxidação do Ferro
O2 + 4Fe2+ + 4H+

→

4Fe3+ + 2H2O

(3.3)

• Nitrificação
2O2 + NH4+ →

NO3- + 2H+ + H2O

(3.4)

• Oxidação do Manganês (II)
O2 + 2Mn2 + 2H2O

→

2MnO2 + 4H+

(3.5)

• Oxidação do Sulfeto de Ferro
15O2 + 4FeS2 + 14H2O

→

4Fe(OH)3 + 8SO42- + 16H+

(3.6)
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Outras reações redox também consomem a matéria orgânica nas águas
subterrâneas. As equações de redução ocorrem em ordem decrescente das
condições de Eh como demonstrado a seguir:

• Degradação Aeróbia (Eh > + 250 mV)
CH2O + O2

→

CO2 + H2O

(3.7)

• Desnitrificação (Eh entre +250 e +100 mV)
3CH2O + 4NO3-

→

2N2 + 3HCO3- + H+ + 2H2O

(3.8)

• Redução do Manganês (IV) (Eh entre +100 mV e 0 mV)
CH2O + 2MnO2 + 3H+

→

2Mn2+ + HCO3- + 2H2O

(3.9)

• Redução do Ferro (Eh entre +100 mV e 0 mV)
CH2O + 4Fe(OH)3 + 7H+

→

4Fe2+ + HCO3- + 10H2O

(3.10)

• Redução do Sulfato (Eh entre 0 mV e -200 mV)
2CH2O + SO42-

→

HS- + HCO3- + H+

(3.11)

• Fermentação do Metano (Eh < -200 mV)
2CH2O + H2O

→

CH4 + HCO3- + H+

(3.12)

A água em contato com o ar apresenta Eh entre 350 e 500 mV, porém
atividades bacterianas podem provocar reações redox e reduzir estes valores a
níveis inferiores a -300 mV (VANCE, 1996).
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Muitos

dos

compostos

hidrocarbonetos

clorados,

ou

simplesmente

organoclorados, podem ser degradados por processos oxidativos ou redutivos.
Existem diversas opções para oxidação química in-situ de alguns contaminantes tais
como: peróxido de hidrogênio (reação Fenton); permanganato; ozônio e persulfato.
Estes agentes oxidantes podem alcançar ótimos resultados, porém, em algumas
situações podem causar efeitos adversos (MUELLER et al., 2008).
Um dos exemplos de efeitos adversos do uso de processos oxidativos está na
geração de subprodutos mais perigosos que o composto original da quebra
incompleta das moléculas, como por exemplo, a geração de cloreto de vinila a partir
do PCE, TCE e DCE (MUELLER et al., 2008).
Outro fator relevante a ser considerado com relação ao processo de oxidação
química está relacionado a impureza de agentes oxidantes importados da China
que, em alguns casos, contém a presença de metais pesados em sua composição e
que, uma vez injetados no meio podem gerar pluma de metais nas águas
subterrâneas. No Brasil ocorreram alguns exemplos de péssima repercussão, como
o aparecimento de oxidante em córregos vizinhos onde são injetados e acabam
tingindo de coloração avermelhada os corpos d’água receptores. É o que mostra a
matéria veiculada na TV Vanguarda, em 24 de junho de 2009, em que o
permanganato de potássio utilizado por uma empresa de consultoria na remediação
de compostos solventes clorados, tingiu de vermelho o córrego Tijuco Preto em São
José dos Campos, chamando a atenção da população local e da CETESB (TV
VANGUARDA, 2009).
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A redução química in-situ usa a combinação de ferro zero valente concomitante
à liberação controlada de fonte de carbono, capazes de gerar condições favoráveis
para redução química de vários contaminantes. A característica principal do
processo de redução química é a capacidade de criar um ambiente de baixo
potencial redox. Este processo ocorre graças a combinação de três fatores
principais:

• Redução biológica, consumo de oxigênio e outros receptores de
elétrons como nitrato e sulfato por meio da demanda biológica de
oxigênio gerada pela adição de fonte de carbono;
• Redução química indireta via redução de metais, quer por meio de
redução química direta do contaminante oxidado, ou indiretamente pela
formação de hidrogênio que é usado pela bactérias como doador de
elétrons (SHERER et al., 2000);
• Redução química direta via reação beta-eliminação e redução do Eh
pelo ferro zero valente nas reações de oxidação/redução.

Desta forma, a ISCR funciona especialmente bem para degradação de
compostos halogenados além de outras classes de compostos que contêm grupos
que são bons receptores de elétrons. A ISCR difere dos processos que apenas
adicionam fonte de carbono, em que a aplicação desses elementos apenas
estimulam a dehalogenação destes contaminantes conforme mostra a tabela a
seguir:
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Tabela 6 – Comparação da ISCR com as demais tecnologias
Tecnologia
Atenuação Natural
Monitorada (MNA)

Decloração Redutiva
(uso de fonte de
carbono como
melaço, lactatos e
emulsão de óleo)

Características Principais
- Compostos organoclorados se degradam sob condições redutoras.
- A sequência de decloração ocorre sob condições naturais específicas
apropriadas.
- As condições do ambiente podem ser manipuladas visando aumentar
a atividade biológica para decloração redutiva dos compostos.
- Fontes de substratos de carbono hidrofóbicas absorvem
contaminantes hidrofóbicos por sorção física, portanto é reconhecido
como processo de remoção de curto prazo.
- Ações biológicas mediadas por bactérias nativas (Dehalococcoides).
- A sequência natural de decloração normalmente acumula
subprodutos intermediários.
- Solventes clorados são reduzidos quimicamente.

Ferro Zero Valente

- Não há a reação sequencial de decloração.
- Formação de acetileno; 90% de mineralização direta.

Atenuação Natural
(Abiótica)

- Ocorrem outras formas de redução química.
- Os solventes clorados são também reduzidos por minerais ferrosos do
meio.
- Também não há a reação sequencial de decloração, porém a cinética
é inferior se comparada com o Ferro Zero Valente.
- Podem-se induzir condições favoráveis para os processo de redução
abióticos.
- Podem-se usar redutores químicos como poli-sulfetos e sulfeto de
sódio visando aumentar a reatividade de elementos minerais presentes
tais como Fe, Al, Zn, Mn e etc.

ISCR (Redução
Química In-Situ)

- Reações físicas, químicas e biológicas sinérgicas promovem um
ambiente extremamente redutor, como por exemplo potencial redox Eh
< -500 mV.
- Estas condições permitem a termodinâmica que irá facilitar reações
redutoras diretas e desta forma evitar a acumulação de co-metabólicos.
- Compostos persistentes oxidados são rapidamente degradados sob
condições reduzidas.
- Ferro Zero Valente (ZVI) funciona melhor do que minerais naturais
não ferrosos co-redutores.

Fonte: MUELLER et al., (2008).
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Em geral, um ambiente com baixo potencial redox e limitação de oxigênio é
favorável à aplicação da ISCR. A redução química in-situ também é compatível com
ambiente biológico com decloração natural em andamento. Logo, a tecnologia de
oxidação química ISCO é inversamente proporcional ao ISCR, sendo de maior
eficiência em ambientes oxidantes (MUELLER et al., 2008).
Outras variáveis devem ser consideradas na hora de selecionar a técnica mais
apropriada, como a presença de produto puro (fase livre), tempo de remediação,
longevidade do reagente em subsuperfície, questões de saúde, de segurança, entre
outras, conforme demonstrado na tabela a seguir (MUELLER et al., 2008).
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Tabela 7 – Comparação entre a ISCR, ZVI e ISCO
Fator

ISCR (Carbono + ZVI)

Ferro Granular
(ZVI)

ISCO (Fenton, Peróxido,
Persulfato e Permanganato)

Existência de
condições
redutoras

Maior eficiência sob
ambientes redutivos com
ORP < 0 mV e OD < 2
mg/L.

Pode ser aplicado
em qualquer
condição Eh.

Maior eficiência sob ambientes
oxidativos com ORP > 0 mV e
OD > 2 mg/L.

Segurança na
manipulação
do material

Sem material perigo,
mínima aspersão de
poeira.

Materiais
ambientalmente
inofensivos.

Alguns produtos requerem
significantes precauções durante
a aplicação.

Compostos
Tratáveis de
Interesse

Atua em uma grande gama de compostos de
interesse, incluindo etenos e etanos. Podem
reduzir e imobilizar alguns metais. Não
aplicável para BTEX e outros hidrocarbonetos
de petróleo.

Atua em grande gama de
compostos incluindo clorados e
não clorados. Reatividade
variável e dependente de
catalisadores.

Aplicabilidade
em Barreira
Reativa (PRB)

Bastante aplicável para
controle de pluma, com
tempo estimado de
permanência no meio
entre 3 e 5 anos.

Bastante aplicável
para controle de
pluma, com tempo
estimado de
permanência no
meio superior a 20
anos.

Não aplicável para PRB’s devido
a natureza líquida dos produtos.
Em geral os agentes oxidantes
são muito caros para tratamento
de plumas grandes, ou em
situações onde não se pode
atuar na área fonte.

Aplicabilidade
em fase livre
(NAPL)

Não aplicável em caso de
fase livre.

Mistura de ferro e
argila pode ser
aplicável.

Algumas tecnologias têm obtido
êxito no tratamento de fase livre.

Concentração
dos
Maior eficiência em baixas
Compostos de
concentrações.
Interesse
(COI)

Eficiente na
redução de
concentração
elevada em curto
período de tempo.

Eficiente em várias faixas de
concentração.

Aplicável
independente da
matéria orgânica.

Aplicável a solos com
características oxidantes bem
como baixa presença de matéria
orgânica. Caso contrário é
necessária carga de agente
oxidante para reverter estas
condições.

Conteúdo
Orgânico do
Solo

Aplicável em solos com
elevada ou baixa matéria
orgânica. Quanto maior a
quantidade de matéria
orgânica melhor a
performance da técnica.

Altas concentrações de
receptores de elétrons
concorrentes (oxigênio,
Apesar de ensaios de laboratório
sulfato e nitrato) podem
é difícil de precisar a demanda
reduzir a eficiência,
A presença de
total de oxidante; pode ser
Influência de
fazendo-se necessário o nitrato irá reduzir a
necessária a aplicação piloto
outros fatores
aumento de agente
eficiência do ferro.
para avaliação. Eficiência do
remediador. Desempenho
método dependerá das variáveis
diretamente relacionado às
de engenharia e geologia.
variáveis de engenharia e
geologia.

Fonte: MUELLER et al., (2008).
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3.8

Princípios da Redução Química In-Situ

Os avanços tecnológicos da engenharia ambiental e da microbiologia
disponibilizaram soluções de remediação para compostos de difícil degradação tais
como compostos organoclorados. Este processo pode ser obtido pela alteração das
condições químicas do meio, favorecendo as reações de oxi-redução responsáveis
pela destruição dos compostos solventes clorados. Existem várias formas
consolidadas de proporcionar a redução químicas, dentre elas a união de ferro zero
valente e fibras orgânicas conseguiu potencializar estas reações com maior
eficiência. Este trabalho aborda em especial esta tecnologia que foi desenvolvida,
aprimorada e patenteada pela empresa Adventus Group sob patente americana n°
6.083.394/2000, e patente brasileira n° 9303902-6/2000, na qual denominou o
produto EHCTM como agente remediador principal para o processo de redução
química in-situ (PUJOL et al., 2009).
O agente remediador é um produto composto que libera de forma gradativa
fonte de carbono e partículas de ferro zero valente usados para estimular a
decloração redutiva dos compostos persistentes em solo e água subterrânea.
Quando injetado em subsuperfície, o agente remediador promove uma série de
processos físicos, químicos e microbiológicos que, combinados, criam condições
redutivas extremas, onde o potencial redox (Eh) atinge níveis inferiores a -500 mV.
Estas condições são favoráveis a uma rápida e completa destruição dos compostos
organoclorados, via chamada Redução Química In-Situ (MUELLER et al., 2008).
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3.8.1 Composição e Características do Agente Remediador

O agente remediador, neste caso específico o EHC, é um material sólido em
pó, que além dos compostos principais de fibras orgânicas e ferro zero valente,
também possui materiais complementares para facilitar a liga e manuseio do
mesmo. As fibras orgânicas estimulam o crescimento das bactérias nativas do meio,
que consomem o oxigênio dissolvido nas águas subterrâneas, criando um ambiente
potencialmente redutivo. As bactérias que crescem na superfície das fibras
orgânicas fermentam o carbono e liberam uma variedade de ácidos voláteis. Esses
ácidos são difundidos na água subterrânea e servem de doadores de elétrons para
outras bactérias que promovem a dehalogenação dos contaminantes.
Concomitante a atuação das bactérias, a presença do ferro zero valente (ZVI)
no meio promove a redução ainda maior no potencial redox a níveis extremamente
redutores, na ordem de -500 mV. Estas condições específicas criadas pelo agente
remediador permitem a desestabilização molecular da maioria dos solventes
clorados, que são destruídos sem a geração de co-metabólicos perigosos
(MUELLER et al., 2008). A Figura 9 mostra as partículas orgânicas e ferro zero
valente.

Figura 9 – Partícula de EHCTM (Adventus Group, 2008).
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A união entre fibras orgânicas e ferro zero valente do agente remediador
formam uma combinação que acelera, de forma considerável, os processos de
remediação, além de grande eficiência. O agente remediador é um produto em pó
que, quando misturado em água, forma uma espécie de lama. Após a mistura em
água, o produto é injetado sob pressão em poços de injeção com o auxílio de
equipamento de perfuração, tipo sonda percussiva, que permite o acesso do agente
remediador ao lençol freático (PUJOL et al., 2009).

A Figura 10 mostra a atuação do produto remediador em micro-escala.

Figura 10 – Micro-escala do agente remediador (Adventus Group, 2008).
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A reação direta abiótica de decloração redutiva, pelo contato do contaminante
com o ferro zero valente é dada pela sequência de reações a seguir:

Fe0

Fe2+ + 2e-

(3.13)

RCl + 2e-+ H+ →

RH + Cl-

(3.14)

Fe0 + RCl + H+

→

→

Fe2+ + RH + Cl-

(3.15)

Já a reação de condições aeróbias que consomem o oxigênio e reduzem o
potencial redox é dada pela reação a seguir:

2 Fe0 + O2 + 2H2O

→

2Fe2+ + 4OH-

(3.16)

Sob condições anaeróbias a produção de hidrogênio serve de doador de
elétrons para as bactérias que irão promover a decloração dada pela reação a
seguir:

Fe0 + 2H2O

→

Fe2+ + H2 + 2OH-

(3.17)

O agente remediador EHC foi comparado com outros dois tipos de reagentes
utilizados para remediação de solventes clorados, sendo estes os próprios
ingredientes do EHC, como o ferro zero valente e as fibras orgânicas. Este teste
comparativo foi realizado em laboratório no qual contou com:
1) uma amostra de controle contendo apenas solo e água subterrânea;
2) uma amostra contendo fibras orgânicas, além do solo e água;
3) uma amostra contendo ferro zero valente, além do solo e água;
4) e por final uma amostra composta por fibra orgânica e ferro zero valente
(EHC).
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As amostras preparadas foram inseridas em um ambiente que simula as
condições naturais de um ambiente contaminado ou seja, prepara-se um
microcosmo contendo solo e água subterrânea em todas as amostras.
Os resultados demonstraram que a aplicação de uma fonte exclusiva, ou de
ferro zero valente, ou de fonte de carbono, permitem gerar um ambiente redutor na
ordem de apenas -200 mV, ambiente este capaz de promover a decloração dos
compostos halogenados. Porém, com a adição do agente EHC, foi possível observar
a criação de um ambiente extremamente redutivo, próximo a -550 mV ou seja, bem
mais favorável à decloração redutiva dos compostos. Conforme pode ser observado
no ensaio da Figura 11, a amostra de controle manteve as condições aeróbias
originais (MUELLER et al., 2008).

Figura 11 – Comparação entre agentes remediadores (MUELLER et al., 2008).
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Após a injeção do agente remediador, que irá promover a redução química, a
técnica irá contar também com a atuação direta do fluxo de água subterrânea, que
promoverá um efeito secundário a jusante da área de injeção, como mostra a
Figura 12 (MUELLER et al., 2008).

Figura 12 – Efeitos da Redução Química no aquífero (MUELLER et al., 2008).

A figura do exemplo mostra que, ao longo do tempo, as reações
proporcionadas pela adição do EHC ao meio vão se propagando a jusante da área
de injeção, sendo que:
1) Na primeira etapa após a injeção, ocorre a redução direta pelo
contato do contaminante com o ferro zero valente ou seja, a corrosão do ferro
(MUELLER et al., 2008);
2) No segundo momento ocorre rápida taxa de redução química devido
ao baixo potencial redox (Eh < -550 mV), resultante da combinação da fonte de
carbono e ferro zero valente (DOLFING et al., 2008);
3) Na etapa seguinte ocorre a redução química indireta, via redução dos
metais e dissolução do ferro e precipitados e, por final (SCHERER et al., 2000);
4) A geração de ácidos voláteis e hidrogênio que, por difusão, atinge
grande área, estimulando a dehalogenação dos solventes clorados (MUELLER
et al., 2008).
Utilizando-se dos conceitos apresentados acima a sequência de figuras a
seguir, mostram um exemplo de injeção de reagente com configuração de barreira
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reativa permeável a jusante da pluma, utilizando o agente remediador EHC,
Figura 13, e na sequência o resultado comparado com a pluma se não tivesse
ocorrido nenhuma intervenção, Figura 14.

Figura 13 – Pluma de solventes clorados e barreia reativa de EHC instalada
(MUELLER et al., 2008).

Figura 14 – Pluma após o tratamento comparada com Pluma se não houvesse
injeção de EHC (MUELLER et al., 2008).
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A tecnologia de redução química in-situ também mostrou-se de grande
eficiência na imobilização de metais em água subterrânea. Dependendo da forma
aquosa, a mobilidade de alguns metais em água subterrânea é afetada por reações
químicas, oxidação e redução, adsorção e desorção e complexação (DREVER,
1997). Desta forma, uma série de tecnologias de remediação que envolvem estas
reações tem sido aplicadas para imobilização de metais em água subterrânea. Como
exemplo temos a utilização de ferro zero valente; fonte de matéria orgânica; zeolitas;
entre outras (ITRC, 2005).
A utilização da tecnologia de redução química in-situ, por meio da aplicação de
formulado especial contendo fonte orgânica de carbono, ferro zero valente e sulfato,
pode também promover o tratamento de metais em água subterrânea. Dentre as
vias clássicas, que promovem a imobilização dos metais, estão a precipitação dos
mesmos pela alteração do meio em condições redutoras, além da formação de
complexos de sulfeto mais estáveis, mesmo em condições extremas (ITRC, 2005).
É sabido que em função da alteração geoquímica do meio alguns metais
tóxicos podem ser mobilizados do solo para água subterrânea, uma destas
condições, por exemplo, pode estar associada a um pH ácido do meio. Conhecido o
problema, nem sempre a correção do pH para níveis normais é capaz de imobilizar
os metais novamente ao solo, desta forma, o processo de redução química se
mostrou aliado a remediação de metais pesados onde a redução do potencial redox
(Eh) mostrou-se de grande eficiência na imobilização destes metais, mesmo sob
condições ácidas. (HILL et al., 2007).
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3.9

Destaques da Redução Química

A utilização do agente remediador composto por fibras orgânicas e ferro zero
valente, visando a redução química in-situ, detêm alguns pontos de suma relevância
se comparado com outras técnicas tradicionais de remediação, como segue:
•

Saúde e Segurança: Manipulação e aplicação fácil e segura, sem
material perigoso, tendo necessidade apenas de máscara para material
em pó em suspensão (MUELLER et al., 2008);

•

Mínima Produção de Metano: A presença do ferro zero valente e a
liberação controlada de carbono, ajuda a minimizar a formação de
subprodutos problemáticos como por exemplo, o metano (MUELLER et
al., 2008);

•

Fácil Aplicação: O produto é de fácil aplicação, com equipamentos de
perfuração convencionais (MUELLER et al., 2008);

•

Sem Mobilização de Contaminantes: A aplicação do produto no
aquífero evita a excessiva injeção de água no meio, impedindo eventual
desprendimento e mobilização de contaminantes para outras áreas
próximas não contaminadas (MUELLER et al., 2008);

•

Não Geração de Compostos Intermediários: Rápida degradação dos
compostos de interesse, sem a acumulação de compostos cometabólicos intermediários, produtos estes muitas vezes problemáticos
e mais perigosos que os produtos originais, tais como cloreto de vinila
(VC) e cis-DCE provenientes do TCE (DONFING et al. 2008; LIU et al.
2000);
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•

Permanência do Agente sem efeito “Rebound”: O efeito rebound pode
ocorrer durante alguns processos de remediação onde, mesmo após o
atendimento das metas, a contaminação pode voltar em níveis
elevados. Isto ocorre porque a contaminação “presa” nos interstícios de
grão do solo pode se desprender para as águas subterrâneas, em
função das variações e dinâmicas do aquífero. No caso do agente
remediador, que permanece no meio entre 12 e 60 meses, quando esta
contaminação se desprende para a água subterrânea é imediatamente
destruída ao entrar em contato com a zona reativa proporcionada pela
redução química (MUELLER et al., 2008);

•

Efeito “Tampão”: O agente remediador têm um efeito neutro no pH ou
seja, a geração de ácidos biológicos voláteis, provenientes da
fermentação do carbono que tende a reduzir o pH, enquanto a corrosão
do ferro zero valente tende a elevar o pH promovendo desta forma um
efeito neutralizador. Essa conjunção é amplamente favorável, uma vez
que a aplicação de fonte única de carbono, como por exemplo o lactato
e melaço, onde existe apenas a geração de ácidos, acaba acidificando
o aquífero. Esse cenário, além de prejudicar a manutenção do processo
microbiológico do meio, pode também potencializar a mobilização de
metais pesados para o aquífero, uma vez que são muito instáveis em
ambientes ácidos (MUELLER et al., 2008);

•

Facilita o Processo de Atenuação Natural: A redução química in-situ
não promove alteração no meio a ponto de prejudicar a atenuação
natural dos contaminantes (MUELLER et al., 2008);

•

Imobilização Simultânea de Metais Pesados: Além de não mobilizar os
metais pesados presentes naturalmente no solo, a redução química têm
o poder de imobilizar metais pesados como arsênio, chumbo, cádmio,
mercúrio, entre outros (MUELLER et al., 2008).
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3.10 Métodos de Aplicação do Agente Remediador

A redução química pode ser empregada de diversas formas, sendo que o
método construtivo mais usual é injeção direta por meio de equipamento tipo sonda
de cravação, conforme mostra a Figura 15. O equipamento de cravação penetra no
solo até a profundidade desejada, quando é acionada a bomba de injeção que
introduz, sob alta pressão, a massa de produto em volume definido no solo.

Figura 15 –Equipamento de perfuração e injeção.
Fonte: Pujol (2009).
Uma das vantagens da redução química perante as demais tecnologias, tais
como biorremediação e oxidação química, consiste em não precisar de
preenchimento de todos os interstícios de solo ou seja, não há a necessidade de
contato do produto com todos os contaminantes, uma vez que a difusão e
propagação de seus efeitos a dispensam. Esta característica facilita a aplicação do
agente remediador em campo onde, em casos práticos, é injetado em intervalos de 1
metro (BROWN et al., 2007).
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A Figura 16 mostra uma secção vertical de um ponto de injeção, onde é
possível observar o raio de influência alcançado pela injeção do produto a cada
intervalo.

Figura 16 – Raio de Influência de injeção (MUELLER et al., 2008).
O agente remediador EHC é um produto em pó que, quando misturado em
água, forma uma lama, conforme mostra o tanque de mistura da Figura 17.
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Figura 17 – Tanque de mistura de produto.
Fonte: Pujol (2009).

O equipamento de perfuração utiliza uma ponteira de injeção, provida de 4
furos, que permite a entrada do produto sob alta pressão, a fim de atingir o maior
raio de influência possível. A Figura 18 mostra a ponteira de injeção e um teste de
pressão para verificar o mecanismo de abertura.

Figura 18 – Ponteira de Injeção de agente remediador e teste de pressão.
Fonte: MUELLER (2008).
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Outro método construtivo possível de ser adotado é a implantação de barreira
permeável reativa, por meio de escavação de trincheiras preenchidas com o agente
remediador. A Figura 19 mostra um exemplo construtivo de barreira reativa por
trincheira.

Figura 19 – Trincheiras para aplicação do agente remediador.
Fonte: MUELLER (2008).

Além do exemplo ilustrado anteriormente, outra forma construtiva de se implementar
uma barreira reativa consiste na injeção de produto em pontos de injeção espaçados
e alinhados lateralmente, perpendicular ao fluxo subterrâneo, de maneira que o raio
de influência de injeção de cada ponto se sobreponha, garantindo desta forma, a
máxima intersecção entres as zonas reativas.
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3.11 Critérios para Dimensionamento do Projeto

Para o dimensionamento de um projeto de remediação por redução química
in-situ é necessário o conhecimento de algumas informações básicas como:
1) Identificação da área fonte;
2) Delimitação da pluma de contaminação, bem como sua distribuição
horizontal e vertical;
3) Determinação dos compostos de interesse;
4) Dados hidrogeológicos como permeabilidade, condutividade e litologia;
5) Geoquímica do solo, como teor de matéria orgânica e outros inorgânicos
presentes naturalmente ou alterados pela contaminação.

Enfim, para a definição do volume de produto necessário para aplicação, devese avaliar todos esses parâmetros supracitados, além de outros específicos para
cada caso. Usualmente, como o agente remediador é um produto que, quando
injetado no meio ocupa os interstícios de grão de solo, ele irá depender
predominantemente da porosidade do mesmo. De maneira geral o agente
remediador é injetado no solo em dosagens que variam de 0,1 a 0,5% da porosidade
efetiva do solo a ser remediado (MUELLER et al., 2008).
O raio de influência é outro fator importante para o dimensionamento de um
projeto e significa qual a distância que o produto injetado consegue atingir
fisicamente no meio. O raio de influência pode variar de acordo com a porosidade do
solo, pressão de injeção do produto, bem como a quantidade injetada. Para o
dimensionamento dos projetos de redução química, usualmente pode variar de 1,5
metros em solos argilosos, e até 5 metros em solos mais permeáveis (MUELLER et
al., 2008).
Outras variáveis para dimensionamento do projeto irão depender também da
velocidade de fluxo de água subterrânea e necessidades do cliente, como por
exemplo o tempo para o encerramento da remediação.
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3.12 Significância do Potencial Redox (Eh)

Conforme comentado anteriormente, a redução química in-situ descreve o
efeito sinergético da estimulação biológica pelo consumo de oxigênio, (por meio da
degradação de fonte de carbono empregada), redução química direta dos metais,
além das subsequentes reações termodinâmicas de decomposição, resultantes das
condições proporcionadas pelo baixo potencial redox (Eh). Estes efeitos combinados
são, portanto, características de tecnologias que combinam liberação controlada de
carbono mais ferro zero valente (SEECH et al., 1995 e 2000).
Após a introdução do agente remediador em subsuperfície, uma série de
processos físicos, químicos e microbiológicos combinados criam um forte ambiente
redutor, com Eh inferior a -550 mV, condições estas que estimulam uma rápida e
completa decloração dos solventes clorados e outros compostos recalcitrantes
(DOLFING et al., 2008).
A mineralização dos compostos orgânicos halogenados ocorre por meio de
uma combinação de hidrogenólise química induzida, beta-eliminação e sequência de
reações redutoras biológicas. Desta forma, não é observada a acumulação de
catabólicos, sendo que a redução química é mais eficiente em compostos
resistentes aos processos individuais (DOLFING et al., 2008).
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

Visando dar andamento ao objetivo principal deste trabalho, o qual apresentou
tecnologia inovadora para tratamento de solventes clorados, serão apresentados a
seguir alguns estudos de casos práticos no emprego da tecnologia de redução
química in-situ.
Os dados, bem como resultados apresentados neste trabalho, são de casos
reais implementados no Brasil e foram cordialmente cedidos pela SGW Services
Engenharia Ambiental e Adventus Group, conforme apresentado na Tabela 8. Vale
salientar que não serão divulgadas informações sobre localização e dados do
cliente, a fim de respeitarem-se os termos de confidencialidade celebrados entre as
empresas envolvidas.

Tabela 8 – Estudos de Casos Abordados
Estudo
de Caso
Projeto 1
Projeto 2
Projeto 3

Projeto

Localização

Compostos de Interesse

Ensaio de Bancada e
Piloto

Canadá e São
Paulo/Brasil

PCE, TCE e cis-1,2 DCE

Larga Escala (Full Scale)
Ensaio Piloto

Fonte: Elaborado pelo Autor (2009).

São Paulo/SP

PCE, TCE, cis-1,2 DCE e
VC

São Paulo/SP

PCE, TCE, cis-1,2 DCE e
VC
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4.1

Estudo de Caso (Projeto 1)

A área objeto do estudo localiza-se na parte sudeste da planta industrial e foi
utilizada no passado para a lavagem de veículos da frota, cujos procedimentos
incluíam a utilização eventual de desengraxantes. Nesta área foi detectada a
presença de fase dissolvida de compostos organoclorados nos poços: PM-01B, PM38, PM-39, PM-40 e PM-42, em concentrações elevadas ao longo das campanhas
de monitoramento ambiental (SGW, 2009).
Entre outubro de 2006 e janeiro de 2007 foram realizados os trabalhos de
Investigação Ambiental Detalhada e Avaliação de Risco, também executados pela
SGW Services, tendo como objetivo complementar o diagnóstico ambiental das
áreas onde foram detectadas alterações da qualidade da água subterrânea (SGW,
2009).
Foram executadas 17 sondagens e instalados 17 poços de monitoramento,
incluindo poços multiníveis. Os resultados das análises químicas indicaram que
nenhum dos compostos VOC foi encontrado nas amostras de solo. Nas amostras de
água foi detectada a presença de compostos organoclorados em concentrações
acima dos Limites de Intervenção da CETESB no aquífero superficial (até 6 metros
de profundidade) (SGW, 2009).
A Avaliação de Risco concluiu que, apesar da existência da pluma de
organoclorados na água subterrânea, a mesma não oferece risco à saúde humana
para os cenários e vias de exposição atual considerados. Porém, apesar da
inexistência de risco o proprietário optou pela remediação da área a fim de
restabelecer ao máximo suas condições inicias (SGW, 2009).
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Baseado nisso a SGW apresentou um plano de remediação através da
implantação da técnica de Redução Química In-Situ, onde fora planejado a princípio
um ensaio de bancada e posteriormente um piloto para o dimensionamento do plano
de trabalho para injeção em larga escala. Ambos os ensaios teriam como objetivo a
definição da malha e número de poços de injeção, raio de influência, cotas de
injeção e volume de reagente a ser injetado (SGW, 2009).

4.1.1 Geologia e Hidrogeologia (Projeto 1)

O município na qual a área está inserida é constituído por terrenos de idade
terciária da Formação Tremembé e sedimentos aluvionares de idade quaternária. A
primeira é composta por sedimentos de granulação fina (folhelhos e argilitos),
localmente pirobetuminosos, com intercalações de arenitos e brechas sedimentares.
Os terrenos quaternários são representados por depósitos aluviais, areias e argilas e
conglomerados na base de sua estratigrafia (SGW, 2009).
Na área objeto dos trabalhos foi observada a presença de um aterro superficial
heterogêneo de argila e areia de coloração marrom avermelhada, encontrada até a
profundidade de 2,5m (S-49), com espessura média aproximada de 1,0m. Em S-42
foi observado um aterro superficial de areia fina-média amarela de aproximadamente
1m de espessura sobre outro aterro de 60 cm de argila de coloração preta. Alguns
pontos apresentaram um aterro subsuperficial (0 a 2,3m) que intercala argila e areia
em diferentes proporções, com coloração variando de cinza claro a escuro (SGW,
2009).
Sob este se encontra um solo natural de coloração cinza clara com areia, silte
e argila cuja proporção também varia constantemente ao longo do perfil. Nas
sondagens S-40 e S-44 foi observada nesta camada a presença de uma lente de
argila arenosa muito compacta, variegada, de coloração cinza e marrom (SGW,
2009).
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A sondagem S-47 não apresentou este solo, mas um solo arenoso de
granulometria média-grossa de 80 cm de espessura. Sotoposto a estes, a
aproximadamente 6m, nas sondagens mais profundas, pôde-se notar a presença de
uma camada de argila muito rígida, não saturada, de coloração cinza escura que se
estende até a profundidade máxima investigada (12,0m). Nestas sondagens mais
profundas, S-40 e S-51, as profundidades de 10,1 e 11,1 metros, respectivamente,
foi encontrada uma camada mais arenosa deste solo mais permeável, com
espessura decimétrica (20 e 40 cm), onde foram instaladas as seções filtrantes
destes poços mais profundos (SGW, 2009).
Na área de intervenção foi obtido um gradiente hidráulico médio de 1,42% (PM59 e PM-60, PM-57 e PM-62, PM-58 e PM-62). O fluxo da água subterrânea tem
direção norte, com velocidade de 4,8 m/ano, considerando 14% de porosidade
efetiva para o aquífero (areia-fina, silte e argila) (SGW, 2009). A Figura 20 a seguir
mostra os perfis dos poços de monitoramento construídos para monitoramento da
pluma e a Figura 21 mostra a seção hidrogeológica da área (SGW, 2009).
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Figura 20 – Perfis dos poços de monitoramento (SGW, 2009).

Figura 21 – Seção Hidrogeológica (SGW, 2009).
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4.1.2 Plano de Trabalho e Informações Gerais (Projeto 1)

Desta forma, foi estabelecido um plano de trabalho, que passou pela definição
da tecnologia mais apropriada para o cenário. As atividades propostas para o projeto
consistiam na realização de um ensaio de bancada em laboratório e subsequente
ensaio piloto para definição do projeto em larga escala (SGW, 2009).
O ensaio de bancada em laboratório objetivou avaliar a viabilidade do
tratamento dos solventes clorados pelo método de redução química in-situ, além de
subsidiar informações para a realização do ensaio piloto em campo. Em agosto de
2008 foram extraídas amostras de solo e água subterrânea de uma área
contaminada localizada no interior de São Paulo. A Figura 22 mostra a pluma de
contaminação de Cis-1,2-DCE e o potenciométrico da hidráulico (SGW, 2009).

Figura 22 – Pluma de Contaminação de Cis-1,2 Dicloroeteno (SGW, 2008).
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4.1.3 Ensaio de Bancada (Projeto 1)

Para o ensaio de bancada foi coletado do poço de maior representatividade do
site (PM-58) cerca de 40 litros de água contaminada, além de 6 frascos com solo
contaminado, para a criação dos microcosmos e desta forma simular as condições
naturais do local. Em 29 de agosto de 2008 as amostras de solo e água foram
recebidas no laboratório da Adventus Group no Canadá para preparação e
condução do ensaio de bancada (SGW, 2009).
Em 5 de setembro de 2008 foram preparados os microcosmos ou seja, frascos
contendo solo e água subterrânea. Foi preparada uma amostra de baseline, ou
tempo zero, para análise laboratorial visando identificar a concentração inicial de
partida do ensaio. Cerca de 5 frascos de água de um litro cada foram separados
aleatoriamente para amostragem de baseline, sendo cada frasco analisado para os
parâmetros VOC’s, conforme mostra a Tabela 9 (SGW, 2009).

Tabela 9 – Concentrações de VOC’s nas amostras de água

VOC (µg/L)

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Média

Cloreto de vinila

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1-Dicloroeteno

16

16

17

18

16

17

trans-1,2-Dicloroeteno

7,0

7,1

7,0

6,6

6,3

6,8

cis-1,2-Dicloroeteno

759

761

775

746

764

761

Tricloroeteno

388

386

394

390

362

384

Tetracloroeteno

179

177

183

183

167

178

1.349

1.347

1.376

1.344

1.315

1.346

Total VOC’s
ND- não detectado

Fonte: SGW (2009).
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As colunas do ensaio de bancada foram montadas em 3 de outubro de 2008
com a utilização das amostras de solo e água subterrânea coletadas em campo.
Foram preparados dois microcosmos contendo cerca de 2,5 kg de solo contaminado
cada. Para a primeira amostra de solo foi adicionado cerca de 0,1% de EHC em
massa de solo. Já para a segunda amostra não foi adicionado nenhum produto,
sendo esta a amostra de controle (SGW, 2009).
O aparato utilizado para o ensaio de bancada e preparação dos microcosmos
contou com uma bomba peristáltica com vazão de 150 ml/dia. A Figura 23 mostra as
colunas dos microcosmos utilizados para o ensaio. A coluna da direita é a de
controle, sem adição de EHC e a coluna da esquerda é a coluna de tratamento com
adição de 0,1% de EHC em massa de solo (SGW, 2009).

Figura 23 – Colunas de Microcosmos do Laboratório da Adventus Canadá
Fonte: Adventus Group (2009).
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Em 10 de outubro as colunas foram preenchidas com água coletada do site,
sendo esta data considerada como tempo zero. Após o início do ensaio a primeira
amostra foi coletada em 31 de outubro (Dia 21) e analisada para os parâmetros
VOC`s. A segunda campanha, de amostragem foi realizada em 21 de novembro (Dia
41), e a terceira campanha em 12 de dezembro (Dia 63) (SGW, 2009).
Após a coleta das amostras da terceira campanha a vazão da bomba
peristáltica foi ajustada de 150 ml/dia para 75 ml/dia, visando aumentar o tempo de
contato do influente com o microcosmo e, por sua vez, avaliar a possível melhora na
eficiência de remoção dos compostos. Após a regulagem de vazão em 19 de janeiro
de 2009 foi realizada a quarta campanha de amostragem (Dia 101) (SGW, 2009).

4.1.4 Ensaio Piloto (Projeto 1)

Com os resultados e informações coletadas no ensaio de bancada, a etapa
seguinte do projeto contou com a execução de um ensaio piloto em escala reduzida,
na área central de contaminação. O ensaio piloto por sua vez teve como objetivo
aferir os resultados obtidos em laboratório, bem como subsidiar informações para
desenvolvimento do projeto em larga escala (SGW, 2009).
O resultado do ensaio piloto é ferramenta importante na definição do plano de
remediação para toda pluma. Os dados levantados durante e após o ensaio, tais
como, raio de influência e tempo de decaimento das concentrações, servem como
referências importantes no momento de se elaborar o projeto final. Os dados e
resultados obtidos no ensaio piloto podem ser extrapolados para toda a área,
minimizando incertezas do processo (SGW, 2009).
Visando acompanhar a performance da tecnologia adotada, foi realizada em
setembro de 2009 uma campanha de baseline, ou seja tempo zero, dos parâmetros
físico-químicos de campo, além das análises químicas de laboratório para os
parâmetros VOC’s (SGW, 2009).
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Para o ensaio piloto foi selecionada a área de maior representatividade para o
ensaio. Entre os dias 04 e 10 de setembro de 2009 foi realizado ensaio piloto para
injeção do reagente EHC, com objetivo de avaliar a eficiência de destruição dos
compostos de interesse. O ensaio piloto foi realizado na região do PM-70, instalado
especialmente para o ensaio piloto e utilizou uma área aproximada de 15 x 15
metros conforme mostra a Figura 24 (SGW, 2009).

Figura 24 – Pontos de injeção de EHC (SGW, 2009).

Durante o ensaio piloto foram executadas 18 sondagens utilizando sonda
percussiva, a qual alcançou profundidade de até 6 metros. Foi realizada uma malha
de injeção com espaçamento de 5 metros entre cada ponto de injeção; desta forma
estimando um raio de influência de injeção da ordem de 2,5 metros. Ao longo dos
trabalhos de campo foi possível observar dificuldade de injeção e refluxo de produto
entre as profundidades de 1,5 a 2 metros, provavelmente em função da baixa
permeabilidade do solo nesta cota. Devido a dificuldade de injeção observada em
campo, o espaçamento entre os poços de injeção foi redefinido para 2,5 metros ou
seja, um raio de influência de 1,25 metros (SGW, 2009).

76

A dosagem do agente remediador definido para o ensaio foi de 0,5% da
massa de solo a ser tratada. Desta forma, foram utilizados 20 kg de reagente
diluídos em cada 60 litros de água. A Figura 25 mostra o posicionamento dos pontos
de injeção e as linhas de secções transversais demonstradas nos cortes a seguir
(SGW, 2009).

Figura 25 – Pontos e Secções de Injeção (SGW, 2009).

O produto foi injetado a cada 1,00 metro de profundidade a partir da franja
capilar, conforme mostra a Figura 26 com as seções transversais de injeção (SGW,
2009)
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Figura 26 – Seções Transversais de Injeção (SGW, 2009).

Baseado nos resultados do ensaio de bancada o ensaio piloto contou com a
injeção de cerca de 1.440 kg de EHC e 4.320 litros de água totalizando cerca de
5.400 litros de solução (SGW, 2009).
Após a execução dos trabalhos de campo, se fez necessário o
acompanhamento da evolução da eficiência da aplicação por meio de amostragens
periódicas de água subterrânea dos poços de monitoramento (SGW, 2009).
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4.2

Estudo de Caso (Projeto 2)

O local objeto deste estudo compreende uma área interna de uma fábrica
localizada na região metropolitana de São Paulo. A fábrica ainda em operação
iniciou suas atividades em 1972 e ocupa uma área superior a 77.000 m².
A pluma de contaminação de solventes clorados foi causada pelo
armazenamento indevido de resíduos oleosos que infiltraram no solo e
consequentemente alcançaram o lençol freático. A Figura 27 mostra a pluma de
contaminação por tetracloroeteno presente na área (SGW, 2009).

Figura 27 – Pluma de contaminação por tetracloroeteno (SGW, 2009).
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4.2.1 Geologia e Hidrogeologia (Projeto 2)

A área de estudo insere-se no contexto geológico representado por rochas do
embasamento

cristalino

do

Grupo

Açungui,

representadas

por

rochas

metassedimentares, principalmente micaxistos, e rochas intrusivas graníticas (SGW,
2009).
As sondagens realizadas neste estudo indicaram como litologia predominante
um pacote de alteração de rocha granitóide composto por areia fina, argila arenosa,
silte e areia siltosa. Nas áreas de cotas mais baixas do terreno essa litologia é
precedida de sedimentos quaternários compostos por areia fina de coloração rósea
e alteração de rocha areno-siltosa resistente com presença de grãos de quartzo e
muscovita centimétricos envoltos em matriz argilosa. Os litotipos encontrados nas
sondagens (SGW, 2009).
Do ponto de vista hidrológico, o manto intemperizado e a rocha sã,
comportam-se como dois aquíferos distintos, com condutividades hidráulicas
bastante diferenciadas. Na escala da área de estudo, as potenciais contaminações
superficiais estão primeiramente condicionadas ao aquífero superior, relacionado ao
manto de intemperismo. Neste, a circulação das águas subterrâneas ocorre de
forma preferencial através de porosidade intersticial gerada pelo intemperismo. Este
aquífero é considerado como de natureza livre, anisotrópico, relativamente
heterogêneo, raso, com tempo de residência da água bastante curto e condicionado
às variações pluviométricas. Os níveis d’água medidos durante o estudo indicaram
profundidades entre 0,20 m nas proximidades da represa, e 24,75 m na planta
industrial (SGW, 2009).
O aquífero relacionado a rocha sã é do tipo fissural onde a água subterrânea
é armazenada e percola através do sistema de fraturas do arcabouço cristalino
(SGW, 2009).
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Para a área a velocidade do fluxo subterrâneo foi calculada utilizando-se as
cargas hidráulicas dos pontos PM-04 (747,141 m) e PM-24 (744,100 m), e a
distância entre eles de aproximadamente 80 m, o que definiu um gradiente hidráulico
(i) de 0,04 (4%). Considerou-se ainda a condutividade (K) hidráulica média de 9,66 x
10-5 cm/s, obtida a partir dos ensaios de recuperação em campo, e a porosidade
efetiva de 40 % , com base nas litologias da zona saturada ensaiada. A velocidade
linear média obtida foi de aproximadamente 3 m/ano para as águas subterrâneas
dessa área (SGW, 2009).
A Figura 28 mostra o corte transversal A-A’, com a pluma de tetracloroeteno.

Figura 28 – Perfis de injeção - Secção A – A` da pluma de tetracloroeteno (SGW,
2009).

4.2.2 Plano de Trabalho e Informações Gerais (Projeto 2)

O plano de trabalho passou pela seleção da tecnologia de redução química
in-situ e partiu para a aplicação do reagente em larga, sendo os trabalhos de campo
realizados de 27 de outubro a 18 de dezembro de 2009. O plano de trabalho não
contemplou a execução de etapas preliminares, como testes de laboratório ou
ensaio piloto por se tratar de pluma de pequena proporção (SGW, 2009).
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Visando acompanhar a performance da tecnologia adotada, foi realizada em
junho de 2009 uma campanha de baseline ou seja, tempo zero para coleta dos
parâmetros físico-químicos de campo, além das análises químicas de laboratório
para os parâmetros VOC`s (SGW, 2009).
Os trabalhos de campo consistiram na execução de 15 pontos de injeção de
agente remediador sendo que, pela dificuldade de acesso ao local, com mata
fechada e grande declive, não foi possível a utilização de maquinário para cravação
das ponteiras de injeção, sendo estas colocadas por cravação manual, conforme
mostra a Figura 29 (SGW, 2009).

Figura 29 – Método de cravação manual para injeção de produto (SGW, 2009).
Fonte: PUJOL (2009)
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4.2.3 Injeção em Larga Escala (Projeto 2)

Como neste projeto não foi realizado o ensaio de bancada preliminar, foi
definida a mínima dosagem de injeção, em função da litologia e dos espaços
mínimos que o produto a ser injetado deveria ocupar. Desta forma, foi utilizada uma
diluição de cerca de 50 kg de produto para cada 280 litros de água. Esta
concentração foi definida de maneira que o produto ocupe cerca de 1,8% dos poros
do solo (SGW, 2009).
A implantação do projeto consistiu na execução de duas linhas de injeção,
onde foram aplicados cerca de 3.150 kg de reagente, injetados em profundidade
com intervalos de 1 metro cada. A Figura 30 mostra o posicionamento das linhas e
poços de injeção executados (SGW, 2009).

Figura 30 – Poços de injeção (SGW, 2009).
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A Figura 31 mostra as secções com os perfis de injeção e volume de produto
injetado a cada metro (SGW, 2009).

Figura 31 – Perfis de injeção - Secção D – D’ e E – E` (SGW, 2009).

Após

a

execução

dos

trabalhos

de

campo

se

fez

necessário

o

acompanhamento da evolução da eficiência da aplicação por meio de amostragens
periódicas de água subterrânea dos poços de monitoramento (SGW, 2009).

4.3

Estudo de Caso (Projeto 3)

O terceiro projeto, ora apresentado, foi realizado em pluma de contaminação
de solventes clorados. Essa contaminação foi caudada por vazamento em tanque de
armazenamento de produto utilizado para limpeza de peças, em uma fábrica de
autopeças de São Paulo. O plano de trabalho consistiu na realização de um ensaio
piloto na área fonte da pluma, que continha altas concentrações de solventes
clorados tais como, tetracloroeteno, cis-1,2-dicloroeteno, tricloroeteno e cloreto de
vinila. A Figura 32 mostra a pluma de contaminação presente na área (SGW, 2009).
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O ensaio piloto objetivou avaliar a viabilidade do tratamento dos solventes
clorados pelo método de redução química in-situ, além de subsidiar informações
para realização do projeto em larga escala (SGW, 2009).

Figura 32 – Pluma de contaminação de solventes clorados (SGW, 2009).

4.3.1 Geologia e Hidrogeologia (Projeto 3)

A área está posicionada geologicamente sobre sedimentos fluviais quaternários
relacionados ao rio Tamanduateí e compostos predominantemente por argilitos,
siltitos e arenitos argilosos finos. Também ocorrem, subordinadamente, arenitos
grossos, cascalhos, conglomerados e restritos leitos de argilas orgânicas.
Regionalmente, observa-se também a presença de sedimentos terciários (Formação
São Paulo) e rochas xistosas do Complexo Pilar (Grupo Açungui) (SGW, 2009).
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As sondagens realizadas durante as atividades de investigação permitiram
identificar sedimentos característicos de ambiente de sedimentação fluvial
meandrante típicos dos pacotes terciários da Formação São Paulo. O perfil litológico
básico observado foi o seguinte:

•

Aterro com predominância de materiais argilo-arenosos e fragmentos de
material de construção civil. Inicia-se logo após os pisos das áreas e
apresentou espessura variando de 0,60 a 1,70 m;

•

Camada de argila orgânica cinza escura a cinza esverdeado escuro com
restos vegetais. Corresponde à provável superfície original dos terrenos
e apresenta espessura variando de 0,60 a 2,0 m;

•

Camada de argila plástica cinza que se inicia logo após a argila orgânica
e confere sustentação para o aquífero superficial. Com espessura
variando de 0,30 a 2,00 m, não apresenta continuidade lateral muito
extensa como outras camadas;

•

Camada argilo-arenosa cinza a ocre com granocrescência descendente
passando para níveis areno-siltosos, níveis arenosos e, por fim, nível de
cascalho com areia grossa na base. Pacote com espessuras variando
de 1,5 a 3,0 m e com grande continuidade lateral;

•

Camada de argila plástica cinza que se inicia logo após os níveis de
cascalho do pacote anterior com contato abrupto entre os dois.
Espessura de 0,40 a 0,60 m;

•

Camada argilo-arenosa cinza a ocre com granocrescência descendente
e espessura métrica com níveis intercalados, decimétricos, de argila
cinza;

•

Solo de alteração de rocha com areia, silte e argila, micácea.
Inicialmente mais argiloso, de coloração cinza esverdeada passando a
arenoso de coloração cinza escura. Observado a partir dos 16 m
apresenta camadas com maior resistência a perfuração, que foram
consideradas camadas confinantes.
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Estas litologias com heterogeneidade vertical bastante acentuada conferem ao
pacote sedimentar a presença de aquíferos distintos com características de semiconfinamento a confinamento (SGW, 2009).
O aquífero mais superficial, com características de livre, se apresenta bastante
raso sustentado pela primeira camada de argila plástica cinza logo abaixo da argila
orgânica cinza escuro. Este aquífero não tem continuidade lateral muito grande
devido à descontinuidade da camada de argila plástica cinza em algumas áreas.
Devido ao seu posicionamento, este aquífero foi priorizado, quando presente, na
avaliação das áreas de interesse (SGW, 2009).
Os ensaios de recuperação realizados neste aquífero livre apresentaram
resultados de condutividade hidráulica com valor médio de 4,48 x 10-6 cm/s (SGW,
2009).
Sotoposto a este aquífero aparece um segundo nível com características de
semi-confinado, relacionado à camada areno-siltosa e à camada arenosa com
cascalhos. Este aquífero apresentou permeabilidade bastante elevada e se mostrou
com contaminação por solventes halogenados decorrentes de fontes externas à
área de estudo. Os ensaios de campo indicaram valor médio de condutividade
hidráulica de 1,46 x 10-3 cm/s (SGW, 2009).
Ambos os aquíferos apresentam sentido preferencial de deslocamento de suas
águas para ENE, em direção ao Rio Tamanduateí localizado a aproximadamente
800 metros de distância da área de estudo. O Rio Tamanduateí se constitui na zona
de descarga das águas subterrâneas destes dois aquíferos sedimentares descritos
(SGW, 2009).
Um terceiro nível aquífero aparece a uma profundidade média de 8 a 9 metros
e está relacionado à camada sedimentar essencialmente arenosa de coloração bege
a cinza e matriz de areia média a fina com lentes centimétricas de argila (SGW,
2009).
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4.3.2 Ensaio Piloto (Projeto 3)

Em 10 de fevereiro de 2009 foi realizada uma campanha de baseline ou tempo
zero, objetivando avaliar as condições da pluma de contaminação antes do ensaio
piloto realizado no PM-58A, localizado na área fonte, como mostra a Figura 33
(SGW, 2009).
O

plano

de

trabalho

selecionou

a

tecnologia

de

redução

química

in-situ. Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 15 e 16 de fevereiro de
2010 (SGW, 2009).

PM-58A

Figura 33 – Área do Ensaio Piloto e layout de injeção – PM58A (SGW, 2009).

Os trabalhos de campo consistiram na execução de 8 pontos de injeção de
agente remediador e contou com a utilização de aproximadamente 2.900 kg de
produtos, distribuídos em uma diluição de cerca de 60,57kg de reagente para cada
280 litros de água, totalizando cerca de 310 litros de solução. O produto foi injetado
entre as profundidades de 5 a 10 metros, como mostra a Figura 34.
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Figura 34 – Perfis de injeção (SGW, 2009).
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As Figuras 35 e 36 mostram o maquinário de injeção e o posicionamento dos
pontos de injeção em relação aos poços de monitoramento.

Figura 35 – Maquinário de Injeção (SGW, 2009).
Fonte: MARTINI (2009)

Figura 36 – Posicionamento dos poços de Injeção (SGW, 2009).
Fonte: MARTINI (2009)
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5
5.1

RESULTADOS
Resultados (Projeto 1)

Nesta secção serão discutidos os resultados dos ensaios de bancada e piloto,
além da aplicação em Larga Escala realizados no Projeto 1, visando o tratamento de
contaminação por solventes clorados em água subterrânea.

5.1.1 Resultados Ensaio de Bancada (Projeto 1)

Durante o período de testes em laboratório, as amostras de influente ou seja,
alíquota de amostra de água do site injetada nas colunas de microcosmos
mantiveram-se similares, variando entre 976 a 1547 µg/L para os parâmetros VOC’s
de interesse (SGW, 2009).
Após os primeiros 21 dias de operação dos testes, houve completa remoção
do PCE, além da remoção de 98% do TCE se comparado com o influente de
entrada. Durante as campanhas subsequentes (Dia 41, 63 e 101), foram removidos
por completo os compostos PCE e TCE, conforme mostra a Figura 37. A amostra de
controle mostrou uma redução de 39 a 86% de PCE e de 10 a 33% para o composto
TCE. Já o composto DCE não se observou redução considerável (SGW, 2009).
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Figura 37 – Resultados obtidos durante o ensaio de bancada (SGW, 2009).

Apesar da pouca efetividade na redução do composto DCE durante o ensaio,
os resultados obtidos no ensaio de bancada foram considerados satisfatórios uma
vez que, em apenas 101 dias, foi observada uma redução na ordem de 38% para os
parâmetros VOC’s de interesse. Desta forma, foi recomendada a continuidade dos
trabalhos, com a subsequente realização do ensaio piloto (SGW, 2009).
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5.1.2 Resultados Ensaio Piloto (Projeto 1)

Para a avaliação do desempenho do ensaio piloto foi definido um programa
de amostragem dos poços de monitoramento da área de interesse, que
compreendeu a realização de uma campanha de baseline ou seja, antes da
aplicação

do

produto

e

subsequente

campanha

de

monitoramento

com

periodicidade mensal, totalizando cinco campanhas (SGW, 2009).
A campanha de baseline, realizada antes do ensaio piloto, teve como objetivo
estabelecer as condições inicias, a fim de acompanhar a evolução dos parâmetros
após a injeção do agente remediador. O monitoramento dos parâmetros físicoquímicos dos poços PM-58, PM-70 e PM-01B são apresentados na Tabela 10
(SGW, 2009).

Tabela 10– Parâmetros Físico-Químicos Medidos em Campo
PM-01B
Parâmetros
o

Temperatura ( C)
pH
Condutividade (µS/cm)
TDS (ppm)
ORP (mV)
OD (ppm)

Baseline

1ª Campanha

2ª Campanha

3ª Campanha

4ª
Campanha

23,6
5,40
79
40
110
5,62

22,0
6,10
169
84
-56
2,16

23,0
5,70
116
58
29
2,30

24,4
6,30
65
32
72
2,68

24,2
6,36
122
61
70
3,23

PM-58
Parâmetro
o

Temperatura ( C)
pH
Condutividade (µS/cm)
TDS (ppm)
ORP (mV)
OD (ppm)

Baseline

1ª Campanha

2ª Campanha

3ª Campanha

4ª
Campanha

22,0
4,80
40
21
160
3,70

23,0
5,88
36
18
38
2,10

22,5
5,00
12
8
72
2,45

25,3
5,40
75
38
69
2,30

24,4
4,95
22
11
70
2,70

PM-70
Parâmetro
o

Temperatura ( C)
pH
Condutividade (µS/cm)
TDS (ppm)
ORP (mV)
OD (ppm)

Baseline

1ª Campanha

2ª Campanha

3ª Campanha

4ª
Campanha

23,6
6,53
440
219
51
3,82

22,0
6,74
510
254
40
2,18

23,0
6,60
286
144
15
2,40

24,4
6,65
718
360
99
3,54

24,2
6,44
147
73
80
2,78

Obs.: Resultados após estabilização dos parâmetros; TDS = sólido dissolvidos totais; OD = oxigênio dissolvido; ORP =
potencial oxi-redução e pH= potencial hidrogênionico.

Fonte: SGW (2009).
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A avaliação dos parâmetros medidos em campo mostram a estabilidade do
pH em todos os poços de monitoramento avaliados ao longo das cinco campanhas
realizadas, comprovando o efeito tampão provocado pela presença do ferro zero
valente no meio, conforme mostra a Figura 38 (SGW, 2009).

Figura 38 – Evolução do pH antes e após ensaio piloto (SGW, 2009).

A medida que as bactérias consomem o oxigênio disponível no meio, foi
possível observar durante os monitoramentos uma ligeira redução dos níveis do
oxigênio dissolvido na água, evidenciando a mudança no ambiente para condições
anaeróbias, como mostra a Figura 39 (SGW, 2009).
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Figura 39 – Evolução do Oxigênio antes e após ensaio piloto (SGW, 2009).

Já o potencial redox não teve grandes alterações, mas o agente remediador
foi capaz de reduzir o potencial Eh a níveis favoráveis à decloração redutiva dos
compostos de interesse, como mostra a Figura 40 (SGW, 2009).

Figura 40 – Evolução do Eh antes e após ensaio piloto (SGW, 2009).
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A campanha de baseline foi realizada em 05 de setembro de 2009, antes do
ensaio piloto e após os trabalhos de injeção. Foram realizadas campanhas de
amostragem nos poços de monitoramento para análise laboratorial dos parâmetros
VOC’s de interesse visando acompanhar o desempenho. A Tabela 11 mostram os
resultados das campanhas (SGW, 2009).

Tabela 11 – Resultados Analíticos de VOC na Água Subterrânea (µg/L)
PM-70
Parâmetros

4ª Campanha

Baseline

1ª Campanha

2ª Campanha

3ª Campanha

Cis-1,2-Dicloroeteno

568

475

630

661

1,1-Dicloroeteno
Tetracloroeteno
Tricloroeteno

12

12

12

<5

<5

74

15

15

<5

<5

<5

27

38

<5

Cloreto de Vinila

251

<5

<5

<5

<5
23

831

PM-01B
Parâmetros
Cis-1,2-Dicloroeteno
1,1-Dicloroeteno
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Cloreto de Vinila

4ª Campanha

Baseline

1ª Campanha

2ª Campanha

3ª Campanha

59
<5

5,2
<5

8,6
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

PM-58
Parâmetros
Baseline

1ª Campanha

722
642
Cis-1,2-Dicloroeteno
12
13
1,1-Dicloroeteno
110
221
Tetracloroeteno
312
399
Tricloroeteno
<5
<5
Cloreto de Vinila
Obs.: (<) não detectado acima do limite de quantificação.

Fonte: SGW (2009).

4ª Campanha

2ª Campanha

3ª Campanha

663

1137

1140

21

17

18

180

158

205

333

<5

329

<5

<5

<5
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Os resultados mostraram que de maneira geral, o ensaio piloto de injeção de
reagente proporcionou a redução satisfatória das concentrações de solventes
clorados presentes no PM-70, apesar da persistência do composto Cis-1,2dicloroeteno. Para os demais compostos, os resultados mostraram uma redução
considerável para os compostos TCE e Cloreto de Vinila (VC), superior a 91%
(SGW, 2009).
Para a área objeto deste estudo, o composto VC era o único parâmetro que
excedia a meta de remediação estabelecida para o site. Desta forma, o ensaio piloto
evidenciou que, em apenas 5 meses após a injeção do agente remediador, foi
possível atingir as metas de remediação estabelecidas para o site, o que justificou a
continuidade dos trabalhos com a tecnologia de remediação adotada ou seja, a
definição do projeto em larga escala, bem como a injeção do produto para toda a
pluma de contaminação (SGW, 2009).
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5.2

Resultados (Projeto 2)

Nesta secção serão discutidos os resultados da aplicação do agente
remediador EHC realizados no Projeto 2. Os trabalhos de campo objetivaram o
tratamento da contaminação por solventes clorados em água subterrânea. Após a
injeção do produto em dezembro de 2009, foram realizados monitoramentos
mensais para a medição dos parâmetros físico-químicos e dos compostos VOC’s de
interesse. A Tabela 12 mostra os parâmetros medidos em campo (SGW, 2009).

Tabela 12 – Parâmetros Físico-Químico Medidos em Campo
Parâmetros
o

Baseline

PM-08
1ªCamp.
2ªCamp

3ªCamp

Baseline

PM-08A
1ªCamp 2ªCamp

3ªCamp

Temperatura ( C)

19,4

22,4

20,3

26,9

19,5

21,3

21,7

27,0

pH

4,90

5,20

6,63

5,09

6,70

5,65

6,47

5,71

Condutividade (µS/cm)

39

654

85

88

74

120

65

46

TDS (ppm)

19

320

42

44

36

59

32

23

ORP (mV)

62

-60

-28

61

17

-56

-32

24

OD (mg/L))

3,14

1,89

1,19

3ªCamp

Baseline

Parâmetros
o

Baseline

2,14
0,91
PM-09
1ªCamp.
2ªCamp

2,20
0,74
PM-11
1ªCamp 2ªCamp

1,22
3ªCamp

Temperatura ( C)

18,8

20,9

21,0

27,7

19,0

21,9

8,0

27,0

pH

4,64

5,45

6,52

5,77

4,91

5,85

*

5,05

Condutividade (µS/cm)

18

50

87

48

95

72

*

42

TDS (ppm)

8

25

43

24

47

32

*

21

ORP (mV)

146

73

14,3

27

129

87

*

52

OD (mg/L))

5,11
3,20
0,73
1,97
4,14
2,10
*
2,78
Obs.: Resultados após estabilização dos parâmetros; TDS = sólidos dissolvidos totais; OD = oxigênio dissolvido; ORP =
Potencial de oxi-redução. (*) poço obstruído.Fonte: SGW (2009).
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Após a aplicação do agente remediador na área, foi possível observar o
decréscimo das concentrações de oxigênio dissolvidas na água subterrânea,
mostrando desta forma, a inversão do ambiente originalmente aeróbio para
condições redutoras. O gráfico da Figura 41 mostra a variação das concentrações de
OD nos poços de monitoramento (SGW, 2009).

Figura 41 – Evolução do OD antes e após a aplicação (SGW, 2009).

Na Figura 42 é possível observar a variação do potencial redox nos poços de
monitoramento. Desta forma, foi observada a redução dos parâmetros Eh nos poços
de monitoramento PM-09 e PM-11, ambiente este propício para decloração redutiva
dos solventes clorados (SGW, 2009)
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Figura 42 – Evolução do Eh antes e após a aplicação (SGW, 2009).

Quanto à evolução dos compostos VOC’s analisados em laboratório, após a
injeção do reagente, foi possível observar a redução significativa dos solventes
clorados onde, no poço de monitoramento PM-08 detectou-se redução superior a
90% para os parâmetros TCE e cis-1,2-DCE. Já no poço de monitoramento PM-09
observou-se a redução de 78% para o composto cis-1,2-DCE, e 70% para os
parâmetros TCE e PCE. Os resultados também mostraram a completa eliminação
dos compostos de interesse no poço PM-11, como mostra a Tabela 13 (SGW, 2009).
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Tabela 13 – Resultados Analíticos de VOC na Água Subterrânea (µg/L)
Parâmetro

L.Q.

PM-08
Baseline

1ªCamp.

2ªCamp.

Cis-1,2-dicloroeteno

5

449

199

< 5,0

1,1-dicloroeteno

5

1670

573

56

Trans-1,2-dicloroeteno

5

7,2

< 5,0

< 5,0

Tetracloroeteno

5

2707

1230

58

Tricloroeteno

5

154

137

< 5,0

Cloreto de Vinila

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

1,1,1-tricloroetano

5

21

< 5,0

< 5,0

1,1,2-tricloroetano

5

6,1

< 5,0

< 5,0

1,1-dicloretano

5

2830

1160

< 5,0

1,2-dicloretano

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

Baseline

1ªCamp.

2ªCamp.

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

8,6

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

Parâmetro
Cis-1,2-dicloroeteno
1,1-dicloroeteno
Trans-1,2-dicloroeteno
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Cloreto de Vinila
1,1,1-tricloroetano
1,1,2-tricloroetano
1,1-dicloretano
1,2-dicloretano

L.Q.

3ªCamp.
< 5,0
< 5,0
< 5,0
16
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0

PM-08A
3ªCamp.
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0

Tabela 13 – Resultados Analíticos de VOC na Água Subterrânea (µg/L) - Cont.
Parâmetro

L.Q.

PM-09
Baseline

1ªCamp.

2ªCamp.

Cis-1,2-dicloroeteno

5

187

< 5,0

< 5,0

1,1-dicloroeteno

5

1009

< 5,0

62

Trans-1,2-dicloroeteno

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

Tetracloroeteno

5

832

< 5,0

62

3ªCamp.
41
< 5,0
200
235

101

Tricloroeteno

5

396

102

< 5,0

Cloreto de Vinila

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

1,1,1-tricloroetano

5

6,3

< 5,0

< 5,0

1,1,2-tricloroetano

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

1,1-dicloretano

5

423

< 5,0

< 5,0

1,2-dicloretano

5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

Baseline

1ªCamp.

2ªCamp.

Parâmetro

L.Q.

< 5,0
< 5,0
< 5,0
33
< 5,0

PM-11

Cis-1,2-dicloroeteno

5

50

< 5,0

*

1,1-dicloroeteno

5

105

< 5,0

*

Trans-1,2-dicloroeteno

5

< 5,0

< 5,0

*

Tetracloroeteno

5

202

< 5,0

*

Tricloroeteno

5

28

< 5,0

*

Cloreto de Vinila

5

< 5,0

< 5,0

*

1,1,1-tricloroetano

5

< 5,0

< 5,0

*

1,1,2-tricloroetano

5

< 5,0

< 5,0

*

1,1-dicloretano

5

99

< 5,0

*

1,2-dicloretano

5

< 5,0

< 5,0

*

LQ (Limite de Quantificação); (*) poço obstruído no período amostrado.

Fonte: SGW (2009).
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3ªCamp.

< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
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De maneira geral, as concentrações de solventes clorados nos poços de
monitoramento reduziram significativamente no primeiro trimestre após a aplicação
da tecnologia de redução química. Os gráficos das Figuras 43, 44 e 45 mostram uma
rápida e completa destruição dos composto clorados sem a geração de subprodutos
tão pouco efeito rebound (SGW, 2009)

Figura 43 – Evolução dos VOC’s no PM-08 (SGW, 2009).
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Figura 44 – Evolução dos VOC’s no PM-09 (SGW, 2009).

Figura 45 – Evolução dos VOC’s no PM-11 (SGW, 2009).
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5.3

Resultados (Projeto 3)

Os resultados obtidos pelo ensaio piloto de redução química no Projeto 3,
superaram as expectativas após a injeção do produto . Em fevereiro de 2010, após
30 dias da injeção, foi realizada a amostragem dos compostos VOC´s e o
monitoramento dos parâmetros físico-químicos. A Tabela 14 mostra os parâmetros
medidos em campo (SGW, 2009).

Tabela 14 – Parâmetros Físico-Químicos Medidos em Campo
PM-58A
Parâmetros
Baseline

1ªCamp.

Temperatura ( C)

21,1

26,5

pH

6,77

7,43

Condutividade (µS/cm)

799

700

TDS (ppm)

397

350

ORP (mV)

-30

-129

OD (mg/L)

4,06

2,01

o

Obs.: Resultados após estabilização dos parâmetros; TDS = sólidos dissolvidos totais; OD = oxigênio dissolvido; ORP = potencial oxiredução.

Como pode ser observado nos resultados dos parâmetros medidos em
campo, o pH manteve-se praticamente estável, sendo que o produto não promoveu
a acidificação do meio (SGW, 2009).
Com relação aos demais parâmetros, tanto o oxigênio dissolvido como o
potencial Eh tiveram uma tendência de queda demonstrando, desta forma a criação
do ambiente favorável para a decloração redutiva criada pelo agente remediador
(SGW, 2009).
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Quanto à evolução dos parâmetros VOC’s analisados em laboratório, após a
injeção do reagente, foi possível observar a redução significativa dos solventes
clorados, mesmo para as altas concentrações observadas no PM-58A. Os
resultados mostraram destruição de até 97% para o parâmetro PCE, 87% para o
parâmetro cis-1,2-DCE, e 70% do composto VC, como mostra a Tabela 15 a seguir
(SGW, 2009).

Tabela 15 – Resultados Analíticos de VOC na Água Subterrânea (µg/L)
PM-58A
Parâmetros
Baseline

1ªCamp.

Cis-1,2-dicloroeteno (DCE)

20.020

2.552

Cloreto de Vinila (VC)

6.428

1.875

Tetracloroeteno (PCE)

14.630

377

Tricloroeteno (TCE)

2.826

371

Obs.: Resultados após estabilização dos parâmetros; TDS = sólidos dissolvidos totais; OD = oxigênio dissolvido; ORP = potencial oxiredução.

De maneira geral, os resultados observados no PM-58A mostraram a redução
significativa dos parâmetros analisados, mesmo para altas concentrações, sendo
que o fato mais importante é que não foi observada a geração de subprodutos
intermediários, provenientes da degradação dos solventes clorados. A geração de
subprodutos intermediários geralmente é resultado da atuação da simples
biorremediação, porém, o que se observou foi a completa destruição dos compostos,
o que atesta a atuação do processo de redução química in-situ (SGW, 2009).
As Figuras 46 e 47 mostram os resultados observados no PM-58A em apenas
30 dias após a injeção do reagente (SGW, 2009).
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Figura 46 – Evolução dos VOC’s no PM-58 (SGW, 2009).

Figura 47 – Evolução dos VOC’s no PM-58 (SGW, 2009).
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6

CONCLUSÕES

A avaliação dos resultados obtidos nos estudos de casos apresentados neste
trabalhos, permitiram chegar a algumas conclusões como segue:
•

A tecnologia de Redução Química In-Situ , já difundida mundialmente
em escala comercial, mostrou resultados práticos em campo
superiores às demais tecnologias, possibilitando alcançar as metas em
tempo exequível;

•

Para o estudo de caso do Projeto 1, ficou evidente a importância da
execução dos ensaios de bancada e piloto, pois a persistência do
composto DCE observada em ambos os ensaios, não inviabilizou a
utilização da tecnologia em larga escala, mas permitiu ajustar o
processo com o aumento da dosagem de reagente no emprego da
técnica no site;

•

Conforme observado pelos estudos de casos apresentados a
tecnologia de redução química pode ser empregada tanto em baixas
como altas concentrações de compostos clorados;

•

De maneira geral, os projetos supracitados mostraram a redução
significativa dos parâmetros analisados, sem a geração de subprodutos
intermediários, o que atesta a atuação do processo de destruição via
Redução Química In-Situ;

•

Em todas as aplicações observadas foi possível observar a
manutenção neutra do pH, fator importante que impede a liberação de
metais pesados para as águas subterrâneas;
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•

A tecnologia mostrou que pode ser empregada mesmo em ambientes
originariamente aeróbios, ou seja, a injeção do agente remediador
proporciona a inversão do meio para condições redutoras anaeróbias
com a redução do potencial Eh e queda do oxigênio dissolvido;

•

Foi possível concluir que a tecnologia de redução química in-situ reduz
as concentrações dos compostos de interesse e é capaz de atingir as
metas de remediação.
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