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RESUMO
Áreas contaminadas estão presentes nos municípios de pequeno, médio e
grande porte, sendo um problema socioambiental a ser solucionado e/ou
gerenciando. A contaminação em contato com o ar, solo, água superficial e/ou
subterrânea, causam impactos ambientais, oferecem riscos à saúde humana e
contribuem para a desvalorização econômica da área e da vizinhança, dependendo
do tamanho da área e extensão da pluma de contaminação. Postos revendedores de
combustível é parte desta problemática devido à sua atividade potencialmente
poluidora, pois armazenam os combustíveis comercializados, sendo substâncias
tóxicas e poluidoras. Os mais antigos estabelecimentos instalados nas grandes
cidades apresentam históricos de vazamentos devido à obsolescência dos
equipamentos, sendo esta atividade de maior número no cadastro de áreas
contaminadas da CETESB, pois são mais fáceis de serem identificados. Como
alternativa de minimizar e/ou sanar o problema da contaminação, técnicas de
remediação são mais comumente aplicadas nestas áreas, contribuindo com a
recuperação da área e mitigando o risco à saúde humana. No entanto, estas técnicas,
devido ao tempo de execução e metodologia adotada, oferecem impactos ambientais
associados a cada atividade. Este estudo visou elaborar o Inventário do Ciclo de Vida
(ICV) por meio da metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV), durante a etapa
de operação da técnica de remediação Oxidação Química in situ, no tratamento do
composto orgânico volátil benzeno, um dos compostos mais tóxicos presente em altas
concentrações em postos revendedores de combustível. O estudo de caso foi
realizado durante a execução da remediação em um posto revendedor de
combustível com o objetivo de remediar em treze meses a pluma de benzeno, com
área volumétrica estimada em 346,5 m3, até atingir concentração abaixo da meta de
remediação, de 892,00 µg/L, definida para o cenário de inalação de vapores em
ambientes fechados a partir da água subterrânea, receptores comerciais (IVAFA),
conforme os padrões exigidos pela CETESB na Decisão de Diretoria Nº 263/2009/P.
O procedimento metodológico do trabalho para execução das etapas da ACV
resultando no ICV seguiu a norma NBR ISO 14040:2009, visando atender a seguinte
ordem de execução: a) definição do objetivo e escopo; b) realização do inventário do
ciclo de vida e; c) análise do inventário. Os resultados do estudo de caso indicaram
que ao final dos nove meses de injeção, embora as concentrações apresentaram-se
acima das metas, observou-se o decaimento gradativo destas, comprovando a
eficácia da técnica de remediação. No entanto, foi recomendada a continuidade da
remediação devido os poços PM-H e PMN-02 apresentarem concentrações de
benzeno acima da meta de remediação (892,00 µg/L). Foram sugeridas mais quatro
campanhas, onde os resultados não estão apresentados no presente estudo. Quanto
aos resultados do ICV observou-se coerência entre os resultados e o objetivo,
refletindo a realidade da atividade inventariada. Ao validar o ICV concluiu-se que os
seus resultados podem ser utilizados para a realização de uma avaliação de impactos
conforme seqüência da metodologia da ACV e se utilizados em uma comparação
entre técnicas, tornam-se valores de maior representatividade.
Palavras chave: Remediação sustentável, Remediação verde, Inventário do
Ciclo de Vida, Oxidação Química in situ.

ABSTRACT
Life Cycle Inventory of remediation by in situ Chemical Oxidation from the Life
Cycle Assessment - LCA: Case Study for the contaminated site by benzene
Contaminated sites are present in the city of small, medium and large, being a
social and environmental problem to be solved and managed. Contamination present
in the air, soil, surface water and groundwater, cause environmental impacts, pose
risks to human health and contribute to the loss of property value of the site and
neighborhood, depending on the size of the site and extent of the contamination
plume. Gas stations are part of this problem, because of its potentially polluting activity
because store market fuels, toxic and polluting. The oldest stores on the big cities
have historical spills due to equipment obsolescence, and this activity highest number
in the register of contaminated sites of the Environmental Company CETESB,
according to the latest list released in December 2012, as they are easier to identify.
Remediation techniques are most commonly applied in these sites, contributing to the
recovery site and mitigating the risk to human health. However, these techniques due
to runtime and methodology, offer environmental impacts associated with each
activity. Thus, there is a need to assess the performance of these environmental
remediation techniques . This procedure is already used in some countries,
contributing to the choice of technique for better environmental performance, when
making a comparison between techniques from a prospective evaluation, or improving
the environmental performance of a technique when evaluating data from a project
longer run, called retrospective. This study aimed to develop the Life Cycle Inventory
(LCI) through the methodology of life cycle assessment (LCA), during the stage of
operation of the remediation technique in situ Chemical Oxidation, in the treatment of
volatile organic compound benzene, one of the most toxic compounds present in high
concentrations in the plumes of contamination identified in gas station. The case study
was carried out during the execution of remediation at a gas station in order to
remediate thirteen months in the plume of benzene, with volumetric area estimated at
346.5 m3, up to concentrations below the target remediation of 892.00 µg/L, set to the
backdrop of inhalation of vapors indoors from groundwater, commercial receivers,
according to the standards n° 263/2009/P, required by the CETESB. The methodology
for performing the steps of the LCA resulting in ICV followed the standard ISO
14040:2009, to meet the following execution order: a) defining the goal and scope; b)
carrying the Life Cycle Inventory; c) the inventory analysis. The results of the case
study indicated that the end of the nine months of injection, although the
concentrations were above the targets, we observed the gradual decay of these,
proving the effectiveness of the remediation technique. However, it was recommended
the continued remediation because the PM-H and PMN-02 wells submit benzene
concentrations above the remediation goal (892,00 µg/L). Four additional injection
were suggested, where the results are not presented in this study. Evaluating the
results of the ICV observed consistency between the results and the goal of study,
reflecting the reality of the scheduled activity. To validate the ICV concluded that their
results can be used to perform an impact assessment according to the sequence of
the methodology of LCA and used in a comparison of techniques, become more
representative values.
Keywords: Sustainable Remediation, Green Remediation green, Life Cycle
Inventory (LCI), In situ Chemical Oxidation.
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1 INTRODUÇÃO
Postos revendedores de combustíveis fazem parte da infraestrutura urbana,
oferecendo um serviço indispensável para a venda de combustível automotor, entre
outros. No entanto, o armazenamento e manipulação incorreta desses produtos
causam vazamentos ou derramamentos, resultando em vários aspectos negativos,
colocando em risco os bens a proteger. Segundo a Resolução CONAMA n° 420 de
2009, são considerados bens a proteger:
[...] Saúde e o bem-estar da população; Fauna e a flora; Qualidade
do solo, das águas e do ar; Interesses de proteção à
natureza/paisagem; Ordenação territorial e planejamento regional e
urbano; Segurança e ordem pública. (CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE, 2009).

Em postos combustíveis na área metropolitana a maior parte do abastecimento é
de veículos leves, sendo a gasolina um dos produtos de maior comercialização.
Apesar de ser constituída por hidrocarbonetos, produtos oxigenados, compostos de
enxofre, nitrogênio e metálicos (PETROBRAS, 2013), os hidrocarbonetos, BTEX
(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) presentes na gasolina, tem maior
importância ambiental, principalmente por serem compostos de maior solubilidade e
toxicidade. (FINOTTI; CAICEDO; RODRIGUEZ, 2001)
Esta problemática ambiental é muito relevante devido aos vários stakeholders
envolvidos tais como, órgãos ambientais, proprietários dos estabelecimentos,
companhias de petróleo, empresas de consultorias ambientais e sociedade civil, está
em processo de solução em estágios diferentes, considerando os estados
brasileiros. Um dos principais motivos desta diferença está na eficiência da atuação
do órgão ambiental competente quanto à fiscalização no cumprimento das leis
ambientais.
O Estado de São Paulo foi o que mais evoluiu nesta questão, exigindo que as
áreas com suspeita de contaminação passem pelo gerenciamento ambiental por
meio das etapas de investigação ambiental preliminar, confirmatória e detalhada,
análise de risco, ações de intervenção, remediação e monitoramento ambiental pós
remediação e encerramento.
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O estado de São Paulo apresenta avanço expressivo nesta questão com o
programa de licenciamento iniciado em 2001 pela Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB) no atendimento da resolução CONAMA n° 273 de 2000.
Dando continuidade na evolução do trabalho, em dezembro de 2012, a CETESB
atualizou e publicou a lista de áreas contaminadas, onde os postos de combustíveis
revendedores representaram 77% do total de áreas contaminadas cadastradas
(CETESB, 2012).
Os 3510 postos revendedores de combustíveis registrados foram divididos em
classes conforme a etapa do gerenciamento, estando 1432 postos classificados
como área contaminada, onde alguma medida de intervenção deverá ser realizada,
em destaque a remediação.
A resolução CONAMA n° 420 de 2009, define remediaçã o como uma das ações
de intervenção para reabilitação de área contaminada que, ao aplicar a técnica, visa
a remoção, contenção ou redução das concentrações dos contaminantes.
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2009)
Para a remediação em postos revendedores de combustíveis, após a ocorrência
de vazamento de um tanque antigo enterrado, muitas técnicas podem ser aplicadas
de acordo com a substância química de interesse e sua fase identificada. Segundo
Wilson e Brown (1989), as fases geralmente identificadas são:
•

produto em fase retida no solo ou zona não saturada;

•

produto em fase liquida (livre) sobrenadante na zona saturada;

•

produto em fase vapor devido à volatilização dos compostos presentes
nos combustíveis e;

•

produto em fase dissolvida na água subterrânea, já que após tempo de
contatado entre o produto e água subterrânea há a dissolução dos
compostos.

A Figura 1 a seguir representa as fases descritas acima.
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Figura 1 – Fases da contaminação em subsuperfície.

Fonte: Adaptado de Oliveira. (1998 p.10)
A etapa de remediação requer tempo e recursos para sua execução efetiva e
para atingir as metas definidas na avaliação de risco à saúde humana. Mesmo esta
etapa resolvendo problemas ambientais mitigando o risco à saúde humana, ela pode
gerar impactos ambientais negativos (CUNHA, 2012), sendo necessárias soluções
para melhoria destes aspectos negativos identificados no processo.
Analisando a atividade sob esta ótica, o grupo americano The Sustainable
Remediation Forum (SURF), desde 2006 propõe a execução da atividade,
considerando os conceitos da sustentabilidade, denominado como remediação
sustentável. O SURF define remediação sustentável como a técnica de remediação
ou combinações de técnicas, que maximizam a utilização dos recursos naturais,
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beneficiando a saúde humana e o meio ambiente (SURF 2009). Além da remediação
sustentável, também com esta abordagem a agência ambiental americana United
States Environmental Protection Agency (US EPA), apresenta a remediação verde,
definida como a prática que considera todos os efeitos ambientais de uma
remediação em cada fase do processo, e incorpora estratégias para maximizar o
beneficio ambiental da remediação (US EPA 2008), sendo estas iniciativas
importantes, contribuindo para as mudanças desejadas diante do cenário exposto.
Estudos práticos já estão em desenvolvimento, principalmente nos Estados
Unidos e na Europa, onde as três vertentes da sustentabilidade (Ambiental, Social e
Econômica) são consideradas na elaboração e execução do projeto de remediação.
No Brasil, há um movimento neste sentido, mas ainda pouco expressivo, por
se tratar de um assunto novo. Especificamente em São Paulo, uma importante
contribuição foi a publicação do decreto n° 59.263 de 05 de junho de 2013, que
regulamentou a lei n° 13.577 de 2009. O decreto est abeleceu a formação do Fundo
Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC). O
decreto afirma que o objetivo da lei n° 13.577 de 2 009 é garantir o uso sustentável
do solo. No artigo setenta e um sobre a utilização dos recursos econômicos para
investigação e remediação de áreas contaminadas, afirma que poderão solicitá-los,
órgãos públicos, consócios intermunicipais, empresas privadas e pessoas físicas.
(São Paulo, 2013, p.18)
No caso da contratação de serviços terceirizados realizada por órgãos públicos o
parágrafo segundo do artigo setenta e dois, apresenta a seguinte afirmação
relacionada à escolha da técnica a ser aplicada/contratada:
[...] No caso em que os recursos forem destinados à remediação de
áreas contaminadas, deverão ser priorizadas técnicas consideradas
sustentáveis. (São Paulo, 2013, p.18)

Portanto, este decreto ao ser publicado tornou-se um marco na iniciativa nacional
para a execução de um projeto de remediação, considerando os conceitos de
sustentabilidade.
Algumas metodologias estão auxiliando a aplicação deste novo conceito em
projetos de remediação ambiental. Em destaque a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV),
mostra-se uma importante ferramenta, já que avalia o desempenho ambiental de um
produto ou serviço. Quando aplicada para a remediação pode ser utilizada para
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comparar o desempenho ambiental de técnicas de remediação diferentes ou avaliar
uma única técnica. Com esta metodologia a variável ambiental é considerada e
avaliada contribuindo como o objetivo de aperfeiçoar o desempenho ambiental da
atividade.
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2 OBJETIVOS
Os

objetivos

dessa

pesquisa

foram

definidos

para

contribuir

com

conhecimento e desenvolvimento de novas pesquisas referentes à avaliação de
desempenho ambiental, por meio da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida de
técnicas de remediação, especificamente a Oxidação Química.
2.1 Objetivo Geral
Este estudo visa elaborar um Inventário do Ciclo de Vida, por meio da
metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV), durante a etapa de operação da
técnica de remediação Oxidação Química in situ, no tratamento do composto
orgânico volátil benzeno para um caso típico de vazamento de gasolina em um
posto revendedor combustível da região metropolitana de São Paulo.
2.2 Objetivos específicos
Para alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos serão:
(a) Apresentar os resultados do estudo de caso;
(b) Aplicar a metodologia de ACV conforme as normas NBR ISO 14040,
elaborando um Inventário do Ciclo de Vida (ICV) da etapa de operação
da técnica de remediação oxidação química in situ;
(c) Validar os resultados do ICV com a apresentação da avaliação de
impactos em pontos normalizados, por meio das metodologias de
avaliação, CML 2001 e EDIP 2003 utilizando o software GABI 2003.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Gerenciamento de áreas contaminadas por BTEX no Estado de São Paulo
Os hidrocarbonetos derivados de petróleo são produtos indispensáveis para a
locomoção da população no cotidiano. Nas bases de distribuição os derivados de
petróleo em fase líquida são armazenados e posteriormente comercializados por
meio dos postos revendedores de combustíveis automotivos.
De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis de 2011, apresentado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Bicombustíveis (ANP), São Paulo possui 79 bases de distribuição de
combustíveis líquidos derivados de petróleo e de etanol automotivo.
São 13 bases de distribuição associadas ao Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (SINDICOM) no Estado de São
Paulo, sendo 09 bases primárias e 04 secundárias (SINDICATO NACIONAL DAS
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES,
2012).
De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis de 2011, apresentado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Bicombustíveis o Brasil possui 38.235 postos revendedores de
combustíveis automotivos. Deste total, 8.962 estão no Estado de São Paulo
(AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BICOMBUSTÍVEIS,
2011).
Os postos revendedores de combustíveis geralmente estão instalados em meio
ao cenário urbano, expondo os freqüentadores do empreendimento e o seu entorno
a perigos e/ou riscos associados a possíveis vazamentos dos produtos
armazenados e comercializados.
Os

vazamentos

em

postos

revendedores

de

combustíveis

ocorrem

principalmente devido à manutenção inadequada ou inexistente dos equipamentos
que compõem o sistema de armazenamento e abastecimento de combustível
(SASC), também da obsolescência do SASC e da falta de treinamento de pessoal
em relação aos aspectos operacionais relacionados à prevenção de vazamentos e
orientações na correta ação em caso de acidentes (CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE, 2000).
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Os perigos associados a estes vazamentos podem:
[...] ameaçar a vida de indivíduos, populações ou a segurança
do patrimônio público ou privado, compreendendo dentre outras, a
possibilidade de ocorrer as seguintes situações; incêndios,
explosões, episódios de exposição aguda a agentes tóxicos, reativos
ou corrosivos, migração de gases para ambientes confinados e
semiconfinados, cujas concentrações possam causar explosão,
comprometimento de estruturas em geral, contaminação de águas
superficiais ou subterrâneas utilizadas para abastecimento público ou
dessedentação de animais e contaminação de alimentos (CETESB,
2007, p.8).

Outros riscos importantes são os relacionados à saúde humana e ao meio
ambiente especificamente causados após um evento de vazamento contaminando o
ar, solo, água superficial ou subterrânea, tornando estes meios uma via de contato
e/ou exposição, ocasionando problemas de saúde humana ou desequilíbrio
ecológico.
Após vazamento, o combustível fica adsorvido no solo mobilizando-se por
meio dos poros em direção ao lençol freático. Nos postos revendedores de
combustíveis localizados nos centros urbanos, a gasolina está sempre presente
entre as opções para o abastecimento, sendo um dos principais causadores de
contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas.
[...] O maior problema da contaminação por gasolina está
relacionado com hidrocarbonetos aromáticos, dentre os que se
destacam benzeno, tolueno e xilenos (BTX). Os compostos
aromáticos (BTX e outros alquilbenzenos) perfazem cerca de 10 a
59% da gasolina (massa/massa), enquanto que os hidrocarbonetos
alifáticos compreendem 41 a 62%. (TIBURTIOS; ZAMORA; LEAL,
2003, p.442)

Após vazamento de gasolina, os hidrocarbonetos aromáticos (Benzeno,
Tolueno, Etilbenzeno e Xileno-BTEX), por possuírem maior solubilidade em água,
são considerados os principais compostos a serem investigados em áreas com
históricos de vazamento. O Benzeno é classificado como composto carcinogênico, já
o Tolueno, o Etilbenzeno e o Xileno são classificados como compostos tóxicos.
A diferença de tratamento entre os compostos carcinogênicos e tóxicos é:
[...] Para os tóxicos são estudados valores abaixo dos quais
se considera que o dano à saúde não é significativo, são chamados
“valores limite de exposição”. Para os carcinogênicos se considera
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que o contato com qualquer concentração da substância aumenta a
possibilidade do individuo desenvolver câncer, desta forma os
padrões para os carcinogênicos são muito mais exigentes do que
para os tóxicos. (FINOTTI; CAICEDO; RODRIGUES, 2001, p.31)

Dentre os hidrocarbonetos aromáticos, o composto Benzeno, conforme
Tabela 1, possui maior solubilidade em água e menor coeficiente de partição
carbono orgânico (Koc) e octanol-água (Kow). Com um menor coeficiente de partição
a adsorção no solo é lenta, mobilizando-se preferencialmente pela água
(TIBURTIOS; ZAMORA; LEAl, 2003), assim sendo considerado o hidrocarboneto
aromático prioritário nas investigações geoambientais realizadas em áreas com
históricos de vazamento de gasolina.
Tabela 1 – Constantes físico-químicas dos compostos BTEX
Composto

H

S.a

Koc

Kow

Benzeno

5,5x10-3

1,75x106

2,13

1,58

Tolueno

6,6x10-3

5,35x105

2,65

2,13

Etilbenzeno

8,70x10-3

1,52x105

3,04

3,15

Xileno

5,1x10-3

1,98x105

3,26

2,38

4

3,11

3,01

Naftaleno

-3

1,15x10

3,10x10

Fonte: Adaptada de Finotti; Caicedo; Rodrigues. (2003 p.33)
Legenda: H – Constatante de Henry (m3.atm/mol); S.a – Solubilidade em água
(mg/L); Koc – Coeficiente de particão carbono orgânico (log); Kow – coeficiente de
partição octano-água (log).
O Benzeno, cuja fórmula química é C6H6, além de estar presente na
composição da gasolina, também é utilizado como solvente em processos
industriais. (FINOTTI; CAICEDO; RODRIGUES, 2001) Classificado como composto
carcinogênico, as vias de exposição aos seres humanos se dá pelo ar, águas
superficial e/ou subterrânea e solo. Conforme a US EPA (2012), para classificação
da Regional Screening Levels-Formerly (PRGs Region 09) o valor máximo permitido
do composto benzeno no ar, considerando o cenário residencial, é de 0,31 µg/m3.
Para a água, conforme a Portaria n° 2914 de 12 de d ezembro de 2011 do
Ministério da Saúde, o valor máximo permitido conforme o padrão de potabilidade da
água de abastecimento para consumo humano é de 5 µg/L.
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Conforme apresentado pela CETESB na Decisão de Diretoria no. 195/2005/E,
o Valor de Intervenção (VI) para o benzeno em água subterrânea é também de 5
µg/L. Já para o solo ,o VI apresentado é de 0,08 mg/Kg. (CETESB, 2005)
Segundo a DD no. 195/2005:
[...] Valor de Intervenção (VI) é a concentração de
determinada substância no solo ou na água subterrânea acima da
qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana,
considerado um cenário de exposição genérico. (CETESB, 2005, p.2)

Diante
gerenciamento

deste
deste

cenário,
tipo

de

dando

continuidade

na

parametrização

área

contaminada

(Posto

Revendedor

do
de

Combustíveis), a CETESB, visando atender à Resolução no. 273 de 29 de novembro
de 2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, revisou em 2006 o Procedimento
para Licenciamento Ambiental de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis,
sendo que após a publicação da resolução os postos novos ou aqueles já em
operação, teriam que atender as exigências publicadas pelo CONAMA e
complementadas pelo órgão ambiental responsável, obtendo a licença para serem
instalados ou continuarem operando. (AMICCI, 2010) De acordo com a resolução,
são três as licenças sequenciais a serem obtidas pelos empreendimentos: Licença
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).
Auxiliando a execução das exigências apresentadas no procedimento de
licenciamento, também em 2006 foi revisado o Procedimento para Identificação de
Passivos Ambientais em Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento
Subterrâneo de Combustíveis (SASC) (CETESB, 2006). Segundo o procedimento,
seu objetivo é:
[...] Caracterizar a presença de hidrocarbonetos constituintes
de combustíveis automotivos e de lubrificantes no subsolo,
possibilitando concluir a respeito da existência ou não de
contaminação na área objeto de avaliação. (CETESB, 2006, p.2)

Com base nesses procedimentos, a CETESB realiza desde 2001 a
convocação desses empreendimentos para a realização do licenciamento ambiental.
Após essas convocações e devido à inadimplência dos postos convocados
quanto ao licenciamento, são realizadas ações conjuntas de vistorias, resultando,
por exemplo, no período de Janeiro a Dezembro de 2010 o total de 5.453 vistorias,
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sendo aplicadas 537 multas pontuais, 174 multas diárias e 57 interdições. (CETESB,
2011)
Desde então foram convocados até 2011 o total de 8.500 postos, destes,
1746 estão desativados, estando atualmente 5.857 postos licenciados dos 6.754
postos ativos. (SECRETARIA DA FAZENDA, 2012).
Outro marco na gestão de áreas contaminadas por postos revendedores de
combustíveis foi a publicação da Decisão de Diretoria no. 103/2007/C/E, que
diferenciou o gerenciamento deste tipo de área contaminada das demais fontes de
contaminação (AMICCI, 2010):
[...] sendo que a principal diferença entre o procedimento para
postos e sistemas retalhistas de combustíveis em relação ao
procedimento para outras fontes potenciais de contaminação,
constitui na junção das etapas de investigação detalhada, avaliação
de risco, concepção da remediação e projeto de remediação em uma
só etapa denominada investigação detalhada e plano de intervenção.
(CETESB, 2007, p.30)

A DD no. 103/2007 definiu o procedimento para o gerenciamento de áreas
contaminadas, onde um capítulo foi escrito exclusivamente para os postos de
combustíveis. As etapas sugeridas para o gerenciamento ambiental em postos de
combustíveis são apresentadas na Figura 2.
A Figura 2 considera todas as etapas com base nos procedimentos
publicados e exigidos pela DD no. 103/2007. Destacam-se as etapas de investigação
detalhada e plano de intervenção e no caso da superação das metas, aplica-se a
etapa de intervenção e monitoramento da eficiência e eficácia, sendo esta a
execução da remediação ambiental.
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Figura 2 - Procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas
relacionadas a postos e sistemas retalhistas de combustíveis.

Fonte: Adaptado de CETESB, 2007, p.29
Legenda: AS – Área Suspeita de Contaminação; F.L – Fase livre;
AP/E – Área com potencial de contaminação/Exclusão;
AI – Área Contaminada Sob Investigação;
AMR – Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação;
AC – Área Contaminada; AR – Área Reabilitada para Uso Declarado.
Já em 2009, visando atender à DD no 103 de 2007, e com o objetivo de contribuir
para o avanço técnico das ações de gerenciamento deste tipo de área contaminada,
a CETESB publicou a Decisão de Diretoria no 263/2009/P, que estabeleceu o
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Roteiro para Execução de Investigação Detalhada e Plano de Intervenção em
Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis.
Segundo a DD n° 263 de 2009, as etapas para execuçã o da investigação
detalhada e plano de intervenção são:
•

Definir os limites da pluma de contaminação;

•

Determinar as concentrações das substâncias químicas de interesse
(SQIs);

•

Caracterizar o meio físico;

•

Avaliar a necessidade de adoção de medidas de intervenção;

•

Determinar as formas de intervenção a serem adotadas;

•

Fixar as metas de remediação a serem atingidas nos pontos de
conformidade (PCs), visando a reabilitação da área para uso declarado.

Este roteiro, ao ser publicado, modificou o cenário técnico e comercial de
gerenciamento. Foi necessária a realização de capacitação e atualização técnica
para os profissionais das empresas de consultoria ambiental. Já os responsáveis
pelos custos dos projetos (companhias de petróleo ou donos de postos
revendedores

de

combustíveis)

assumiram

o

aumento

de

custo

de

aproximadamente 80% para o cumprimento das exigências na fase de investigação
ambiental detalhada. (ECOTEST, 2009). Este encarecimento está relacionado ao
tempo de execução do projeto, sendo utilizadas mais horas pelos profissionais
envolvidos, além do aumento de materiais e recursos para a execução da atividade.

3.2 Técnicas de remediação aplicadas aos compostos BTEX
Segundo o CONAMA (2009), remediação pode ser considerada como uma das
ações de intervenção para reabilitação de áreas contaminadas, que consiste em
aplicação de técnicas, visando a remoção, contenção ou redução das concentrações
de contaminantes.
A remediação de áreas contaminadas dispõe de algumas técnicas que variam
conforme as fases da contaminação. Depois de constatado o produto resultado de
um vazamento, o produto apresenta-se em fase líquida (geralmente a gasolina ou o
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diesel originalmente como são comercializados). Nesta etapa, a contaminação pode
ser definida como fase retida quando encontrada no solo, ou fase livre quando
encontrado sobrenadante junto ao topo do nível d’água mais raso (LNAPL – Light
non-aquous phase liquid). Este cenário configura a presença de risco à saúde
humana. (CETESB, 2002)
Nesta etapa, a ação imediata é a efetiva remoção do produto identificado.
Algumas técnicas convencionais podem ser aplicadas nesta etapa do processo,
conforme abaixo:
•

Escavação com remoção de solo impactado;

•

Extração Multi-Fases;

•

Bombeamento e tratamentos;

Os exemplos acima citados e abaixo explicados não são os únicos meios de
remoção, havendo possíveis combinações de técnicas como a injeção de vapor de
água aquecendo o aqüífero, modificando a viscosidade do produto possibilitando
maior eficiência de bombeamento.
Estas três técnicas foram destacadas, por se tratarem das atualmente mais
utilizadas ao cenário exposto e por isso são intituladas como técnicas convencionais.
Na escavação (Figura 3), o solo contaminado é removido podendo ser tratado
ex-situ, ou seja, fora do local onde a contaminação foi encontrada. O tratamento
consiste na diminuição das concentrações do composto de interesse. Outra opção
para o solo escavado e contaminado é a destinação como resíduo perigoso, após
tratamento preliminar. Solos contaminados são classificados, armazenados,
transportados e dispostos conforme normas vigentes (CETESB, 2007). Quando
dispostos, estes solos são encaminhados para aterros controlados ou incineradores.
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Figura 3 – Procedimento de escavação do solo contaminado

Fonte: ECOTEST, 2013

Já na Extração Multi-Fases (Figura 4), os vapores do solo, água subterrânea e
o produto em fase livre são bombeados para a superfície por meio de uma extração
a vácuo. As três fases do produto são bombeadas para um tanque de vácuo, onde o
vapor é encaminhado para o filtro de carvão e lançado para a atmosfera póstratamento. O efluente líquido bombeado é transferido do tanque de vácuo para a
caixa separadora de água e óleo, onde o produto em fase livre é encaminhado para
um reservatório. A água é encaminhada para o filtro de carvão ativado e
posteriormente para tratamento específico.
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Figura 4 – Fluxograma do processo de Extração Multi-Fases

Fonte: ECOTEST, 2013
No bombeamento e tratamento (Figura 5), a água e produto são bombeados
para a superfície por meio de uma bomba pneumática de deslocamento positivo. O
efluente é bombeado para a caixa de espera e transferido para a caixa separadora
água e óleo, onde o produto é encaminhado para um reservatório de fase livre. Já á
água passa por um tratamento no tanque de carvão ativado ou em torre de aeração
(air stripping). Posteriormente ao tratamento, o efluente é descartado. No caso de
postos revendedores de combustível, após tratamento feito pelo sistema, o efluente
(água) é direcionado para a caixa separadora do empreendimento.
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Figura 5 – Fluxograma do processo de Bombeamento e Tratamento

Fonte: ECOTEST 2013
Estas três técnicas atualmente estão incluídas no grupo das “técnicas
consagradas”. Segundo a CETESB (2007), técnicas consagradas são as quais já se
possui conhecimento técnico suficiente para estimar resultados quanto à eficiência
do sistema ou, em função disto, não requerem a obrigatoriedade da realização de
testes de laboratório ou testes piloto, para o dimensionamento, podendo ser
aplicadas diretamente no campo, em escala real, conforme o objetivo do projeto.
Segundo o INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL (2005), o
ensaio piloto determina os parâmetros necessários para a elaboração do projeto de
remediação em escala real, auxiliando também na estimativa de custos da
remediação. Assim, se possível, a execução do ensaio piloto auxilia na precisão e
eficiência do tratamento proposto, sendo uma importante etapa do projeto de
remediação.
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Após a etapa de remoção do produto em fase livre, é necessária a identificação
da presença dos compostos que possivelmente estão presentes no solo e/ou na
água subterrânea provenientes do contato entre o produto em fase livre e o meio,
podendo ser chamado também de fase dissolvida. Para esta identificação, realizamse coletas de amostras de solo e/ou água subterrânea para envio ao laboratório e
realização de análises químicas das principais substâncias químicas de interesse
(SQI), no caso de vazamentos de gasolina, os BTEX.
Após o recebimento dos resultados analíticos, é feita uma comparação na qual,
conforme exigido pela CETESB no Estado de São Paulo, estando às concentrações
acima dos valores de intervenção, configura-se a presença de risco à saúde
humana, devendo-se remediar a área para diminuição das concentrações das SQIs
em valores abaixo das CMAs, eliminando o cenário de risco existente.
Portanto, durante a etapa de remediação, as características físico-químicas do
meio a ser tratado (zona não-saturada e/ou saturada) destacando a complexidade
devido a irregularidade dos poros e suas interligações no qual o fluido passa
(CABRAL, 2000), são fatores que reforçam a importância da realização do ensaio
piloto para a aplicação de técnicas como extração multi-fases, injeção de ar na zona
saturada, extração de vapores do solo, biorremediação e oxidação química in situ.
Para injeção de ar (Figura 6) na zona saturada, o ar comprimido é injetado em
volumes controlados e em baixas pressões. Segundo a CETESB (2007), a aplicação
desta técnica promove três processos de transferência de massa:
•

Extração in situ dos compostos orgânicos voláteis (VOC’s) dissolvidos;

•

Volatilização da contaminação em fase adsorvida abaixo do nível d’água
e;

•

Aumento da biodegradação dos contaminantes em fase adsorvida e
dissolvida, em função do aumento dos níveis de oxigênio dissolvido.
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Figura 6 – Fluxograma do processo de Injeção de ar

Fonte: ECOTEST 2013
Já na Extração de Vapores do Solo na zona não-saturada por meio de vácuo,
é realizada por meio da volatilização dos compostos orgânicos voláteis (VOCs). O
vapor extraído é direcionado ao tanque de vácuo para posterior tratamento com o
filtro de carvão ativado e lançado à atmosfera.
Estudos realizados no Ground-Water Remediation Technologies Analysis
Center (GWRTAC), demonstraram que, ao aplicar as técnicas de injeção de ar e
extração de vapores, 75% da remoção dos contaminantes foram realizados devido à
bioestimulção, por meio da injeção de ar, sendo o vapor gerado pela volatilização
dos compostos, removido pela extração de vapores. (GWRTAC, 1996)
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Figura 7 – Fluxograma do processo de Extração de vapores

Fonte: ECOTEST 2013
A biorremediação pode ser definida como a degradação biológica dos
contaminantes

por

meio

da

decomposição

biológica

promovida

pelos

microorganismos de ocorrência natural no solo (Bactérias, fungos e protozoários).
Segundo a CETESB (2007), estes microrganismos são capazes de biodegradar
poluentes tóxicos para obtenção de energia (alimento) de substâncias como dióxido
de carbono, água, sais minerais e gases (metano e sulfeto).
[...] Organismos aeróbios envolvidos no processo de
biorremediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de
petróleo utilizam o oxigênio como o aceptor final de elétrons e o
carbono orgânico, proveniente dos contaminantes, como principal
fonte de carbono. (RIZZO et. al., 2007, p.28)

Nos

Estados

Unidos,

a

remediação

de

aquíferos

contaminados,

especialmente por derivados de petróleo, aplica-se a bioremediação como
alternativa, a mais de 50 anos (HAZEN, 2010).
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Figura 8 – Fluxograma do processo de Bioestimulação

Fonte: ECOTEST 2013
No Brasil, a biorremediação por meio das técnicas Bioestimulação,
Bioaumento e Bioenriquecimento são frequentemente utilizadas.
Kurozawa (2006) realizou uma biorremediação no Estado do Rio Grande do
Sul, observando-se reduções de até 98% das concentrações dos BTEX totais após
doze meses de operação, por meio da combinação das técnicas de injeção de ar na
zona saturada e injeção de nutrientes (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) .
Na bioestimulação, é realizada a correção das condições nutricionais
(nitrogênio, fósforo, potássio), de aeração de umidade e de pH do solo, para
aumentar a atividade da população microbiana existente. (RIZZO et al., 2007)
Bioaumento e Bioenriquecimento é:
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[...] quando os microrganismos inoculados são endógenos
(extraídos do próprio solo contaminado, crescidos in vitro e reintroduzidos no ambiente em maior concentração), ou
bioenriquecimento, quando os microrganismos inoculados são
exógenos. (ROMANTSCHUK et al., 2000, p. 179-185 apud RIZZO et
al., 2007 p.29-30).

Segundo Moreira e Siqueira (2002 apud RIZZO et. al., 2007) o termo
Bioaumento é utilizado por alguns autores para as duas situações citadas acima.
A oxidação química in situ, originada da metodologia dos tratamentos de água
para abastecimento público e de resíduo, foi adaptada e aperfeiçoada nos últimos
vinte anos, como uma eficiente alternativa de remediação de áreas contaminadas
com compostos orgânicos, identificados no solo saturado ou na franja capilar, na
fase dissolvida e/ou adsorvida. (BJERG, 2008)

Figura 9 – Fluxograma do processo de Oxidação Química

Fonte: ECOTEST 2013
Estas tecnologias consideradas emergentes também são incluídas no grupo
denominado Processos Oxidativos Avançados (POA). Para Rodriguez (2006), os
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processos oxidativos avançados são tecnologias não térmicas, em base aquosa e
sob pressão atmosférica. A CETESB (2007) define tecnologias emergentes as que
estão em desenvolvimento, tornando-se alternativas de remediação aquelas
tradicionais utilizadas, ou seja, são novas tecnologias propiciando avanços no
cenário de remediação, por serem mais eficientes no tratamento da pluma de
contaminação, apresentando vantagens na relação custo beneficio, devido a
sistemática operacional diferente das técnicas convencionais. Por exemplo, a
possibilidade de utilização de um sistema de injeção móvel, não necessitando de
espaço físico e adequações civis na área de atuação, facilitando a parte operacional
para a aplicação da técnica, sendo este um dos motivos para a escolha da oxidação
química para remediar a área do estudo de caso do presente trabalho.
Os principais oxidantes atualmente utilizados para remediação dos BTEX são:
•

Peróxido de Hidrogênio e Fe2+ (Reação de Fenton - H2O2 + Fe2+);

•

Persulfato (S2O82-);

•

Ozônio (O3).

A Tabela 2 apresenta algumas características dos oxidantes e suas reações
básicas.
Tabela 2 – Características dos oxidantes.
Oxidante

Reação

Eh (V)

Peróxido de hidrogênio
(H2O2)

H2O2 + H+ + e- → OH- + H2O

1,78

Peróxido de hidrogênio e Fe2+
(Reação de Fenton)

H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + OH• + OH-

2,80

Ozônio (O3)
(Reação direta)
Ozônio (O3)
(Reação indireta)

O3 + 2H+ +2e- → O2 + 2H2O

2,10

O3 + OH- →O2 + OH•

2,70

Persulfato (S2O82-)

S2O82- + 2e- → 2SO42- ou

2,01

Persulfato ativado (SO4-•)

S2O82- + Fe2+ (ou calor) → 2SO4-• + 2 Fe3+

2,60

Fonte: Bjerg. (2008, p.3)
Legenda: V – Volts; Eh – Potencial de oxirredução
O potencial de oxirredução (Eh) indica a capacidade do oxidante de ganhar
elétrons sendo reduzido, oxidando o redutor (composto de interesse), que perdeu
elétrons sendo oxidado. (QUEIROZ et al., 2007)
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Na reação de Fenton, o íon Ferro (Fe2+) e o peróxido de hidrogênio (H2O2), ao
reagirem com o H2O2, o peróxido é reduzido em íon hidroxila (OH-) e o Fe2+ é
oxidado a Fe3+, liberando quantidades representativas de radical hidroxila (OH•)
(RODRIGUEZ, 2006), funcionando como forte e efetivo agente oxidantes.
INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL (2005)
O ânion persulfato (S2O82-) está entre os mais eficientes oxidantes utilizados
em remediação, devido o seu potencial de oxirredução.
Segundo Rodriguez (2006), o persulfato ao mineralizar os compostos
orgânicos, reduzem-os em ultima instância a dióxido de carbono e água.
Além da reação direta é possível induzir a formação de radicais sulfatos,
formando radicais livres (SO4-•), aumentando a eficiência da oxidação devido ao
aumento do potencial de oxirredução de 2,01 para 2,60 V, ficando próximo ao do
radical hidroxila 2,80V formado na química de Fenton. (BLOCK; BROWN;
ROBINSON, 2004).
Os íons persulfatos em contato com luz ultravioleta, calor ou alguns
catalisadores metálicos formam os radicais sulfatos promovendo a oxidação dos
compostos orgânicos, reduzindo-os em dióxido de carbono”. (RODRIGUEZ, 2006,
p.11).
A oxidação quimica por ozônio é dividida em duas categorias: a oxidação
direta e a oxidação indireta. A oxidação direta ocorre predominantemente via ozônio
molecular. (ASSALIN; DURÁN, 2007)
Já a oxidação indireta ocorre devido à decomposição do ozônio molecular ao
reagir com os ions hidroxilas presentes (ASSALIN; DURÁN, 2007), gerados em
condições de pH maior que 3. (INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY
COUNCIL, 2005)
Com o Ozônio, a oxidação do composto orgânico pode ocorrer com a
presença direta do O3 nas ligações insaturadas caborno-carbono na molécula do
contaminante, e com a reação dos radicais livres hidroxila formados durante a
ozonização pela reação com íon hidróxido (OH-) (COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2012)
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Segundo a US EPA (2006), a reação de Fenton é comlexa, envolvendo
reações intermediarias, fazendo com que o desenvolvimento dessa tecnologia seja
mais lento. Já o Ozonio, considerado um forte oxidadante para o tratamento de
aquiferos contaminados, apresenta limitações relacionadas ao seu mecanismo de
transporte quando comparado aos outros oxidantes disponiveis. O Persulfato de
Sódio, por se tratar de um oxidante relativamente novo, necessita de mais
informações sobre o seu uso em grande escala. A US EPA (2006) ainda destaca a
importância de um modelo conceitual bem definido da área, possibilitando a melhor
escolha.
Além do tratamento dos BTEXs, a oxidação química é utilizada para
degradação de vários tipos de compostos, em diferentes níveis de contaminação e
diferentes tamanhos de pluma. (INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY
COUNCIL, 2005). O Quadro 1 apresenta os oxidantes e o grau de degradação de
cada composto gerado nas reações.
Quadro 1 – Oxidantes e compostos de interesse gerados
Oxidante

Fácil degradação

TCA, PCE, TCE, DCE,
Reação de Fenton VC, BTEX, CB, Fenóis,
(H2O2 + Fe2)
1,4-dioxano, MTBE,
TBA,
PCE, TCE, DCE, VC,
Persufalto Ativado BTEX, CB, Fenóis,
(SO4-•)
1,4-dioxano, MTBE,
TBA

Ozônio
(O3)

Degradação
persistente

Difícil
degradação

DCA, CH2Cl2, PAHs,
Clorofórmio,
Tetracloreto de carbono,
Pesticidas.
PCBs.

PAHs, Pesticidas.

PCE, TCE, DCE, VC,
DCA, CH2Cl2, PAHs
BTEX, CB, Fenóis,
MTBE, TBA.

PCBs

TCA,
Tetracloreto de
carbono,
Clorofórmio,
PCBs,
Pesticidas

Fonte: INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL (2005)
Legenda: BTEX – Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos, TCA – Tricloroetano,
TCE – Tricloroeteno, PCE – Tetracloroeteno, DCE – Dicloroeteno,
DCA – Dicloroetano, VC – Cloreto de Vinila, CB – Benzeno Clorado,
MTBE – Éter metil-terc-butílico, TBA – Terc-Butanol, PCB – Bifenilpoliclorado,
CH2Cl2 – Diclorometano.
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3.3 O conceito de desenvolvimento sustentável em projetos de remediação
O conceito de desenvolvimento sustentável teve uma abordagem inicial em 1972
na Conferência de Estocolmo, quando foi incluído nas discussões relacionadas ao
meio ambiente. Posteriormente, o conceito foi apresentado oficialmente em 1979 na
Assembléia Geral das Nações Unidas.
O marco considerado para o tema “Desenvolvimento Sustentável” foi a
conferência das nações unidas realizada em 1992, no Rio de Janeiro, a Rio 92 –
ECO-92. Dentre os documentos elaborados na conferência, destaca-se a Agenda
21, um plano orientador que, com base no desenvolvimento mundial, identificou 115
áreas de atuação prioritárias. (FANTI; GONZALIEZ, 2010).
“A agenda 21 apresentou, um dos principais fundamentos da sustentabilidade: A
consolidação entre os diversos grupos sociais e fortalecimento da participação dos
indivíduos no processo de desenvolvimento”. (FANTI; GONZALIEZ, 2010, p.1).
Na gestão de áreas contaminadas, o conceito de desenvolvimento sustentável
vem sendo incorporado por grupos de profissionais e pesquisadores da área.
Beinat e Nijkamp (1997) apresentaram a metodologia de avaliação Risk
Reduction, Environmental Meritand Costs (REC) para diminuição dos riscos à saúde
humana e ecossistema, avaliando o desempenho ambiental e custos envolvidos na
atividade de remediação. O trabalho avaliou o consumo de energia durante a
remediação e as emissões provenientes deste consumo. (LEMMING, HAUSCHILD&
BJERG, 2010) Com a proposta de reduzir os impactos negativos dos aspectos
estudados, pode ser considerado um dos primeiros trabalhos que posicionou a
atividade de remediação como um serviço ambiental coadjuvante da busca por uma
sociedade socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente correta.
Segundo

SURF

(2009),

a

remediação

com

base

nos

princípios

do

desenvolvimento sustentável tem o objetivo de obter:
•

Compatibilidade Ambiental;

•

Viabilidade Econômica e;

•

Equilíbrio Socioambiental.

A agência ambiental americana United States Environmental Protection Agency
(US EPA), também iniciou a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável
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no processo de gerenciamento de áreas contaminadas, propondo a Remediação
Verde - Green Remediation, definida como a prática que considera todos os efeitos
ambientais de uma remediação em cada fase do processo, e incorpora estratégias
para maximizar o benefício ambiental da remediação. (US EPA 2008).
Segundo a US EPA (2008), a remediação verde pode ser utilizada para a
redução do impacto ambiental na instalação e operação de uma técnica de
remediação, através da utilização de tecnologias e melhores práticas de gestão.
(Best Management Practices -BMPs).
Por meio dos seus princípios, a “remediação verde” tem o objetivo de reduzir:
•

emissões de gases do efeito estufa (Greenhouse Gases, GHGs);

•

consumo de água;

•

uso de energia;

•

poluição atmosférica;

•

e níveis de ruído.

Ao mesmo tempo, a “remediação verde” promove:
•

uso de energia e recursos renováveis;

•

reciclagem e minimização da geração de resíduos;

•

e revitalização das áreas e seu entorno.
Há exemplos da aplicação destes conceitos nos Estados Unidos e Europa, com

projetos de remediação utilizando fontes alternativas de geração de energia elétrica,
reuso de água para o processo, utilização de sistemas remotos de operação e
monitoramento à distância, reduzindo as visitas técnicas e, consequentemente,
minimizando emissões e geração de resíduo.
No Brasil, numa iniciativa de profissionais, órgão ambiental competente
(CETESB) e pesquisadores, desde Outubro de 2010 em São Paulo ocorre o Fórum
Brasileiro de Remediação Sustentável (FORES-BR). O objetivo do fórum é
disseminar o assunto no Brasil, promovendo a incorporação deste conceito em
projetos nacionais de remediação.
Segundo o FORES-BR,
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[...] “A Remediação Sustentável é um conceito aplicado ao
processo de gestão de áreas contaminadas e fundamentado na
busca do equilíbrio entre as variáveis econômica, social e ambiental”.
(FORES-BR, 2011)

Sciulli et. al (2011), em uma área localizada na região sul do Brasil
contaminada por resíduos de amianto, realizou uma comparação sob a ótica da
sustentabilidade entre as técnicas de remoção e redisposição de solo para aterro
Classe I, versus confinamento por meio do encapsulamento de solo. No estudo de
caso, as três vertentes da sustentabilidade foram consideradas: Social, Ambiental e
Econômica. Ao final da comparação, o United Kingdom’s Sustainable Remediation
Forum (SURF-UK), adotou uma avaliação semiquantitativa, classificando os
indicadores por grau de importância e desempenho, conforme apresentados na
Tabela 3.
Tabela 3 – Avaliação de remediação sustentável
Encapsulamento de solo
Item
1
2
3
4
5
6
7

Indicador
Risco
Transporte
Risco
exposição
amianto
Impactos a
vizinhanças
Ger. de
resíduos
Impactos
no solo e
água sub.
Pegada de
carbono
Custo do
projeto
Total

Remoção de solo

Importância Desempenho
Importância Desempenho
Subtotal
Subtotal
(1-3)
(1-3)
(1-3)
(1-3)
3

2

6

3

1

3

3

3

9

3

3

9

2

2

4

2

1

2

1

2

2

1

1

1

3

3

9

3

3

9

1

3

3

1

2

2

3

2

6

3

1

3
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Fonte: Sciulli et. al. (2011, p.8)

Com o resultado do exemplo citado acima, o tomador de decisão identifica qual
técnica apresenta melhor desempenho ambiental, estando mais seguro na escolha.
Ressalta-se que quanto mais indicadores e processos da atividade forem incluídos
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no estudo, mais o resultado tenderá para a realidade da técnica de melhor
desempenho ambiental.
Mulligan e Tilly (2013), utilizou o software Goldset© (Golder Sustainability
Evolution Tool), como ferramenta para incorporar os princípios de desenvolvimento
sustentável, para auxiliar nas decisões durante o desenvolvimento de projetos de
engenharia. Por um esquema de pontos e pesos a ferramenta avalia as três
vertentes de sustentabilidade (Ambiental, Econômica e Social), com base em
indicadores ambientais qualitativos e quantitativos, apresenta os pontos e pesos de
cada indicador, possibilitando a comparação, permitindo a visualização dos de maior
ou menor expressão, conforme os impactos oferecidos pela a atividade avaliada e
normalização dos indicadores.
Os autores apresentaram um estudo de caso no qual após o descarrilamento
de um trem, houve derramamento de benzeno (volume não informado),
contaminando do aqüífero no qual a água era utilizada para abastecimento da
cidade local. A área impactada era de 6 hectares. A concentração de benzeno
observada foi de 55,0 µg/L, sendo necessária a redução para 5,0 µg/L, conforme
padrões de potabilidade.
Foi realizada uma comparação entre as técnicas; Bombeamento e tratamento
com carvão ativado; Bombeamento e tratamento com torre de aeração (air stripping);
Injeção de ar com extração de vapores (Biosparging) e atenuação natural. Para
avaliação os indicadores receberam pontos de 0 a 100 e peso de 1 a 3. Ao ser
pontuado com 0 representa o pior cenário e 100 representa as melhores praticas e
melhor cenário.
Na Tabela 4 é apresentada a quantificação dos indicadores conforme os
pontos e pesos.
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Tabela 4 – Indicadores quantitativos
(IA/EV)

(AN)

B&T/TA

Ambiental
Qualidade do solo
90
100
0
Qualidade sedimentar
0
0
0
Contaminação do solo (erosão)
100
0
0
Qualidade da água subterrânea
100
100
100
Fase livre
0
90
90
Qualidade água superficial
0
100
0
Transporte da contaminação por rios.
100
90
90
Uso de água
50
50
50
Impactos à fauna durante o projeto
90
100
45
Impactos à fauna após o projeto
66
100
66
Intrusão de vapores
90
100
0
Emissão de gases do efeito estufa
92
100
75
Consumo de energia
54
100
0
Qualidade do resíduo
63
100
52
Riscos oferecidos pelo resíduo
50
50
50
Impacto residual da tecnologia
100
100
66
Social
Saúde e segurança da comunidade
100
100
100
Saúde e segurança dos trabalhadores
66
100
66
Abastecimento de água para consumo
50
50
50
humano
Geração de emprego
66
33
66
Oportunidade de geração de negócios local
45
90
45
Perturbação publica
100
0
73
Qualidade de vida
66
66
66
Uso publico
0
0
0
Patrimônio cultural
100
100
100
Impactos em áreas de plantio
66
100
66
Praticas de gerenciamento
50
75
50
Econômico
Valor liquido da técnica a aplicar
0
100
91
Possíveis autuações e multas
50
50
50
Prejuízo financeiro
25
25
25
Reserva financeira para gastos ambientais
0
0
0
Normas, leis e regulamentos
100
90
90
Confiabilidade do serviço e desempenho
66
66
66
Reuso da área
100
100
100
Imagem corporativa
90
100
90
Reabilitação
90
90
90
Incertezas tecnológicas
90
90
90
Fonte: Adaptado de Mulligan, C.N; Dumais, S; Noel-de-Tilly,, 2013.

B&T/CA

Peso

100
0
0
100
100
100
90
50
0
0
0
0
54
0
50
100

1
1
1
3
1
1
3
1
2
2
2
1
3
1
1
3

100
66

3
2

50

2

66
100
100
66
0
100
66
75

1
1
1
2
22
1
3

1
50
50
0
90
100
100
90
90
100

3
2
2
1
2
2
2
1
3
2
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Legenda: B&T/CA - Bombeamento e tratamento com carvão ativado; B&T/TA Bombeamento e tratamento com torre de aeração (air stripping); IA/EV - Injeção de
ar com extração de vapores e AN - Atenuação natural (AN)
A Figura 10 representa a comparação das opções de tecnologias de
remediação conforme resultados da Tabela 4.
Figura 10 – Comparação entre as opções de tecnologias conforme os
indicadores e pesos.

Fonte: Mulligan, C.N; Dumais, S; Noel-de-Tilly,, 2013.
Conforme a figura 10 pode-se observar melhor equilíbrio ambiental para a
técnica de atenuação natural (Natural Attenuation), devido o baixo impacto oferecido
para a área e baixo custo. No entanto conforme os autores, devido o tempo de
duração estimado para a técnica (20 anos), torna-se inviável a sua aplicação devido
a necessidade de reabilitação da área em prazo menor que vinte anos. Portanto, a
segunda opção seria a técnica Injeção de ar com extração de vapores (Biosparging).
Com o exemplo acima observa-se o desenvolvimento do tema em escala
mundial, direcionando a atividade de remediação ambiental para uma execução com
base nos conceitos de desenvolvimento sustentável.
No Brasil, mesmo com algumas experiências nesta linha de atuação, a
aplicação dos conceitos de desenvolvimento sustentável em projetos de remediação
ainda não é uma realidade de mercado no Brasil. O principal aspecto impeditivo
comum quando se trata de mudança, é o aumento nos custos dos projetos inibindo o
tomador de decisão, já que projetos de remediação convencionais demandam altos
investimentos.
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Aliado a este problema por se tratar de um tema novo no Brasil, os
profissionais de meio ambiente passarão pelo processo natural de qualificação
técnica para execução desta linha de projeto. Será necessária uma mudança de
cultura dos profissionais de mercado para os tomadores de decisão e legislativo para
os órgãos públicos, tornando assim este processo real nos projetos de remediação
ambiental nacionais.

3.4 Avaliação do Ciclo de Vida aplicada a projetos de remediação
De acordo com a norma da Organização Internacional para Parametrização
NBR ISO 14040, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) estuda os aspectos ambientais
e os impactos potenciais ao longo da vida de um produto (isto é, do “berço ao
túmulo”), desde a aquisição da matéria-prima, passando pela produção, uso e
disposição. No Brasil, a metodologia da ACV é apresentada nas normas NBR ISO
14040 – Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a) e pela NBR ISO
14044 - Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Requisitos e orientações
(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS,

2009b),

as

quais

substituíram e cancelaram as normas NBR ISO 14041, NBR ISO 14042 e NBR ISO
14043. (CUNHA, 2012)
Segundo Favara et al. (2011), a ACV é uma abordagem necessária no processo
de aprendizado para a aplicação dos conceitos de desenvolvimento sustentável em
projetos de remediação.
Conforme a Figura 11, a NBR ISO 14040:2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMA TÉCNICA, 2009a), apresenta as quatro principais etapas para a aplicação
da ACV.

45

Figura 11 - Fases de uma ACV.

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR ISO 14040:2009a)
Em 2009, o US SURF, identificou a necessidade da elaboração de diretrizes
técnicas para incorporar o conceito de desenvolvimento sustentável em projetos de
remediação, podendo assim minimizar os impactos ambientais gerados pela
atividade. Desta forma, em 2011, publicou o roteiro Guidance for Performing
Footprint Analyses and Life-Cicle Assessmentes for the Remediation Industry, que
parametrizou a utilização da ACV em projetos de remediação.
Segundo o US SURF (2011), a atividade de remediação visa realizar a
descontaminação da área reduzindo ou eliminando o risco à saúde humana. No
entanto, os impactos ambientais gerados pela atividade não são considerados e
nem contabilizados para, se necessário, mitigá-los.
No roteiro, enfatizou-se a importância de estimar esses impactos durante a
elaboração do projeto, antecedendo a instalação, operação e desmobilização.
A parametrização foi realizada com base nas principais fases da ACV, conforme
as normas 14040:2006a e 14044:2006b da International Organization for
Standardization (ISO), onde as etapas sugeridas são apresentadas abaixo:
•

Definir o escopo e os objetivos do estudo;

•

Definir a unidade funcional;
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•

Estabelecer os limites do sistema (o termo “sistema” é mais amplo do
que o “sistema de remediação”, pois inclui a atividade como um todo);

•

Estabelecer as métricas do projeto;

•

Elaborar o inventário do projeto, identificando as entradas e saídas;

•

Avaliar os impactos;

•

Analisar a sensibilidade e as incertezas dos resultados da avaliação dos
impactos;

•

Interpretar os resultados da análise de inventário e de avaliação de
impactos;

•

Apresentar os resultados finais do estudo.

Os estudos de ACV aplicados a projetos de remediação apresentam diferentes
opções de abordagem, já que alguns são estudos retrospectivos e outros
prospectivos. A abordagem escolhida possibilita a definição do objetivo do estudo.
Estudos retrospectivos realizam uma avaliação detalhada de uma ou mais
técnicas de remediação em todas as suas etapas. Utilizam dados obtidos em campo
durante a execução ou disponibilizados em relatórios conforme as atividades já
executadas. Com esta avaliação, é possível propor medidas de controle, melhorias
no processo e no projeto de remediação. (CUNHA, 2012)
Já os estudos prospectivos realizam a avaliação comparando as diferentes
técnicas, utilizando dados estimados ou de testes piloto, realizam a modelagem e o
dimensionamento do projeto utilizando ferramentas de simulação e modelos
analíticos. Servem como ferramenta para tomada de decisão da técnica de melhor
desempenho ambiental. (LEMMING, HAUSCHILD&BJERG, 2010).
A ACV avalia os impactos ambientais provenientes de uma atividade sendo
aplicada conforme a unidade funcional definida para o estudo.
A norma NBR ISO 14040:2009 define unidade funcional como:
[...] Desempenho quantificado de um sistema de produto para
uso como uma unidade de referência num estudo de avaliação do
ciclo de vida. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2009a)
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Sendo o sistema de produto o agrupamento de unidade de processos, com
fluxos elementares e de produto, desempenhando uma ou mais funções definidas
modelando o ciclo de vida de um produto. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009a)
Estudos de ACV aplicados a sistemas de remediação apresentam unidades
funcionais relacionadas às metas de remediação a serem atingidas pelas técnicas,
no entanto, quando comparadas duas técnicas, devem proporcionar um mínimo de
eficiência

para

remediação

da

contaminação

em

questão.

(LEMMING,

HAUSCHILD& BJERG, 2010) Alguns estudos para especificar as metas de
remediação incluem o tempo estimado para a conclusão da remediação na unidade
funcional da ACV.
De acordo com US SURF (2011), foi sugerida a aplicação da ACV nas principais
etapas do projeto de remediação conforme abaixo, podendo ser considerados os
componentes do sistema de produto de um estudo:
•

Investigação e Plano de Intervenção;

•

Escolha da Técnica de remediação aplicável;

•

Dimensionamento e instalação;

•

Operação e manutenção;

•

Desmobilização.

Ao definir o sistema de produto que será estudado, em seguida determinam-se
suas fronteiras, sendo a interface entre o sistema de produto e o meio ambiente ou
outros sistemas de produto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2009a).
Conforme a Figura 12, a NBR ISO 14040:2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009a), representa a delimitação da fronteira do estudo.
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Figura 12 – Fronteiras do Sistema.
Fronteiras do
sistema

Meio ambiente do sistema

Aquisição de
matérias-primas
Outros
sistemas

Fluxos
elementares

Transporte
Fluxo de
produtos

Produção

Suprimento
de energia

Uso

Fluxos
elementares
Reciclagem/
reuso

Fluxo de
produtos

Outros
sistemas

Tratamento
de resíduos

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR ISO 14040:2009a)
Lemming, Hauschild e Bjerg (2010), ao realizarem a revisão bibliográfica de
trabalhos sobre ACV aplicada a tecnologias de remediação de solo e aquífero,
destacaram a incidência do delineamento de fronteiras temporais relacionadas à
operação, eficiência e geração de resíduo, provenientes das técnicas de remediação
estudadas.
Após a definição das fronteias e métricas do projeto, inicia-se a elaboração do
inventário do ciclo de vida. Cunha (2012), para composição e analise do inventario,
identificou os principais aspectos associados a tecnologia de remediação,
apresentados no Quadro 2. Já o Quadro 3 apresenta as fontes utilizadas para
cálculo do inventário para a técnica de Biorremediação.
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Quadro 2 – Aspectos ambientais a serem observados em aplicação de tecnologia
de remediação.
Parâmetros para inventário
Consumo de materiais
Consumo de energia
Consumo de água
Emissões na água
Emissões no solo
Emissões ao ar
Resíduos

Matérias-primas e insumos
Transporte diesel/gasolina
Energia diesel/gasolina
Mistura e limpeza dos equipamentos
Características, efluentes ou água residual
Características dono solo
Características das emissões
Características dos resíduos

Fonte: Cunha, 2012.
Quadro 3 – Fontes dos principais dados de inventário para Biorremediação.
Biorremediação
Unidade de
processo
Preparo do solo

Entradas

Fonte

Injeção

Diesel
Melaço de cana
Bagaço de cana
Cultura de
microorganismo
Diesel/Energia
elétrica
Diesel/Energia
elétrica

n.c
Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Monitoramento

Diesel

Borges, 2004

Mistura

Borges, 2004
Ecoinvent 2.2
Ecoinvent 2.2

Saídas
Emissões
atmosféricas
Melaço de cana
Bagaço de cana
Cultura de
microorganismo
Emissões
atmosféricas
Emissões
atmosféricas
Emissões
atmosféricas

Fonte
Borges, 2004
Ecoinvent 2.2
Ecoinvent 2.2

n.c
Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
Borges, 2004

Fonte: Cunha, 2012.
Lengenda: n.c – nada consta
Assim, após quantificação dos parâmetros conforme as entradas e saídas o
inventário pode ser calculado, sendo os fluxos (entradas e saídas) convertidos em
valores numéricos/emissões, por meio dos bancos de dados. Após conversão, os
dados devem ser validados e conferidos conforme os objetivos do estudo. Esta
etapa é a entrada para a avaliação do impacto do ciclo de vida.
A avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV) identifica e avalia a quantidade
e a significância do impacto ambiental potencial, decorrente do inventario do ciclo de
vida (ICV) (PE Internacional, 2010). Em geral, este processo envolve a associação
de dados de inventário com impactos ambientais específicos e a tentativa de
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compreender

estes

impactos.

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2009a).
Lemming, Hauschild e Bjerg (2010), destacam que na maioria dos estudos de
ACV em projetos de remediação é citada a importância da avaliação tanto dos
impactos primários quanto dos impactos secundários.
Na revisão, os autores definiram impacto primário para a contaminação existente
na área especificamente na subsuperficie, durante ou após a remediação, podendo
variar entre as diferentes tecnologias, diferenças na eficiência das tecnologias e no
tempo para conclusão da remediação. Já os impactos secundários, são
representados pelos recursos utilizados e/ou as saídas resultantes das etapas
durante a operação do projeto de remediação. (LEMMING, HAUSCHILD& BJERG,
2010)
Cunha (2012), de maneia geral considerou impactos secundários provenientes
das tecnologias de remediação in situ, o consumo de energia, relacionado ao
transporte e utilização de equipamentos, obtenção dos materiais e insumos,
consumo de água, geração de resíduo, uso da terra e ruído, não sendo
considerados os impactos primários.
Cadotte, Deschênes e Samson (2007), realizaram uma comparação entre
técnicas para tratamento do mesmo cenário hipotético (vazamento de 375 m³ de
diesel). Na comparação das técnicas para tratamento do aquífero, a oxidação
química in situ foi uma das tecnologias estudadas. No estudo foram considerados
tanto os impactos primários quanto os impactos secundários. Os parâmetros do
inventário quanto aos impactos primários, estavam relacionados à quantidade de
diesel presente no solo e aquífero, antes e depois da execução da remediação, e os
riscos à saúde humana.
Já os impactos secundários, decorrentes da execução da remediação, os
autores consideraram as entradas provenientes dos materiais, insumos utilizados e
consumo de energia, resultando em saídas quantificadas para o ar, água e solo.
Há uma terceira categoria de impactos, sendo os terciários relacionados à
reabilitação da área para uso pretendido, já que para cada área e tipo de
contaminação o projeto terá ônus para a total reabilitação.
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As categorias de impactos são as classes que representam as questões
ambientais relevantes às quais os resultados da análise do inventário do ciclo de
vida podem ser associados (JÚNIOR 2011).
Comumente as categorias de impactos são dividas em categorias intermediárias
(midpoint) e finais (endpoint). A categoria intermediária (midpoint) indica o potencial
de causar um dano a partir de uma emissão específica, normalmente definido por
padrões reconhecidos. Já as categorias finais (endpoint), extrapolam para além dos
efeitos potenciais das emissões, estimando as consequências ambientais sobre os
receptores ou sistemas finais. (US SURF 2011)
As categorias gerais de impactos ambientais que necessitam ser consideradas
incluem aquelas decorrentes do uso de recursos e aqueles que representam risco à
saúde humana e aos ecossistemas.
Cunha (2012) em sua pesquisa sobre estudos de ACV aplicados a projetos de
remediação destacou que, nos estudos consultados, as categorias de impactos de
maior incidência foram o potencial de aquecimento global, potencial de depleção da
camada de ozônio, potencial de acidificação, potencial de eutrofização, estes de
categoria intermediárias (midpoint) e com menor incidência à saúde humana, sendo
esta de categoria final (endpoint).

A autora destacou também o consenso e o

desacordo conceitual dos autores pesquisados ao modelarem as categorias de
impactos dos seus respectivos estudos. As categorias de impactos que apresentam
consenso são as relacionadas às emissões de aquecimento global, depleção da
camada de ozônio, acidificação, e eutrofização. As categorias que apresentam
diferenças nos modelos de aplicação são os impactos relacionados à ecotoxicologia
e toxicologia humana, pois segundo a autora:
[...] Nos estudos, os modelos de toxicidade estão nas
categorias intermediárias de impacto, por exemplo, os modelos de
toxicidade incluem destino, exposição, e fatores de efeito no
estabelecimento dos fatores de caracterização, mas não estendem a
análise ao ponto final, quando o dano potencial é estimado, por
exemplo, Disability Adjusted Life Years (DALY) ou extinção de
espécies (CUNHA, 2012. p.63)

Morais e Matos (2010), conforme o Quadro 4, apresentaram uma relação de
estudos de ACV, aplicados a tecnologias de remediação, sendo descritas as
categorias de impactos consideradas em cada estudo.
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Quadro 4 – Estudos de ACV aplicados a tecnologias de remediação e
categorias de impactos considerados.
Autores

Técnica de
remediação

C

Categoria de impactos
Primário

Secundário

Terciário

Consumo de
recursos
fósseis.
Consumo de
água
Uso da terra
Bombeamento;

Potencial de

Extração de
vapores;
Bender et al.
(1998)

Bombeamento e
tratamento com
carvão ativado. Air
stripping
combinado com bio
remediação in situ.

Diesel

Balanço da
área

aquecimento
global
Potencial de
Acidificação
Potencial de
Toxicidade
Potencial de
criação
fotoquímica de
Ozônio
Odor
Ruído

Uso da
terra
Page et al.
(1999)

Escavação e
destinação para
aterro;

Potencial de
aquecimento
global
Resíduo sólido

Pb

Toxicidade
residual no
transporte

Consumo de
recursos
energéticos
Potencial de
Toxicidade

continua
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Continuação
Autores

Lesage et
al.
(2007)

Técnica de
remediação

C

Primário
Saúde
Humana

Escavação e
destinação para aterro;
Recomposição do piso
com camada de solo
limpo (minimização da
exposição).

Categoria de impactos

Metais;
PAHs
Qualidade
do ecossist.

Secundário

Terciário

Saúde
Humana

Saúde
Humana

Qualidade do
Ecossistema

Qualidade
do Ecossist.

Mudanças
climáticas

Mudanças
climáticas

Uso de
Recursos

Uso de
Recursos

Consumo de
água
Uso da terra
Potencial de
aquecimento
global

Camada
impermeabilizante com
asfalto;
Volkwein
et al.
(1999)

Descontaminação
(escavação e lavagem
do solo, tratamento
microbiológico e
tratamento térmico).

PAHs

Balanço da
área

Potencial de
acidificação
Potencial de
toxicidade
Potencial de
criação
fotoquímica de
Ozônio
Odor
Ruído

continua
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Conclusão
Autores

Técnica de
remediação

Categoria de impactos
C

Ecotoxicidade

Extração a vácuo,
Injeção de ar na
zona não saturada e
injeção de ar na
zona saturada;

(2007)

Extração a vácuo,
Injeção de ar na
zona não saturada e
oxidação química;

Extração a vácuo,
tratamento ex situ
por meio de biopilha
e atenuação natural.

Secundário

Terciário

Potencial de
aquecimento
global

Remoção de óleo,
atenuação natural e
bombeamento e
tratamento;

Cadotte et
al.

Primário

Efeitos
cancerígenos
à saúde
humana
Diesel
Sem efeitos
cancerígenos
à saúde
humana

Critérios de
saúde humana

Potencial de
depleção da
camada de
ozônio
Potencial de
acidificação
Potencial de
eutrofização
Potencial de
criação
fotoquímica de
Ozônio
Efeitos
cancerígenos
à saúde
humana
Sem efeitos
cancerígenos
à saúde
humana
Critérios de
saúde humana

Fonte: Adaptado de Morais e Matos (2010)
Legenda: C – Contaminante; PAHs – Hidrocarbonetos Aromáticos Policiclicos;
Ecossist. – Ecossistema; Pb – Chumbo.
A categoria de impacto Balanço de Área, conforme Volkwein et al. (1999), é o
balanço da presença de impactos primários, devido os diferentes níveis de qualidade
ambiental, apresentada pelos diferentes cenários remediados, antes e depois da
remediação, na qual conforme a tecnologia aplicada, resulta em mais ou menos
impactos primários provenientes da contaminação, que permanecerá presente ou
será totalmente removida, conforme a eficiência da técnica de remediação aplicada.
Destaca-se o estudo realizado por Lesage et al. (2007), que considerou
impactos terciários. Para definição das categorias de impactos, os autores
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consideraram o desenvolvimento e ocupação da área, após a reabilitação e sua
influencia no ciclo de vida de outras áreas vizinhas.
Em alguns estudos, consideraram-se categorias adicionais de impactos como,
por exemplo, ruído e odor (Volkwein et al. 1999; Page et al. 1999; Bender et al.
1998), sendo estes impactos incluídos para atender objetivos específicos de cada
estudo. (LEMMING; HAUSCHILD; BJERG, 2010) Volkwein et al. (1999) incluiu as
três categorias toxicidade, odor e ruído, considerando as pessoas que residiam na
área contaminada ou em seu entorno.
Para cada impacto considerado é adotado um fator de caracterização, servindo
para converter o resultado do inventário em unidade comum do indicador de
categoria. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICA, 2009a) Gianetti e
Almeida (2006), explicaram sobre as substâncias de referência conforme seus
respectivos fatores de caracterização, utilizados pela indústria química, sendo estes
fatores apresentados no Quadro 5.
Quadro 5 – Detalhamento substâncias de referencia conforme fatores de
caracterização.
Categoria

F.C

Potencial de
aquecimento
global

GWP

Potencial de
diminuição
da camada
de ozônio

ODP

Potencial de
acidificação

AP

S.R

CO2

CFC-11

SO2

Emissões

Na
atmosfera

Na
atmosfera

Na
atmosfera

Detalhamento
Medida de capacidade de um componente
químico em absorver calor, em
comparação ao CO2. O valor do GWP é
regularmente atualizado com base em
estudos científicos e publicado pelo
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC).
Medida de capacidade de um componente
químico em diminuir a camada de ozônio,
em comparação ao clorofluorcabono
(CFC-11). A World Metereological
Organization (WMO) publica a lista dos
ODPs.
Medida do efeito acidificante de um
componente químico em um ecossistema
particular, comparativamente ao dióxido
de enxofre (SO2). O AP é calculado com o
emprego do Modelo Rains, que avalia as
deposições resultantes de emissões na
atmosfera dos reagentes mais
importantes: amônia (NH3), óxidos de
nitrogênio (NOx) e óxido de enxofre (SO2).

continua
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Conclusão
F.C

S.R

Emissões

POCP

Etileno

Na
atmosfera

Potencial de
toxidade

HTP

D.b

Na
atmosfera

Potencial de
ecotoxicidad
e

ETP

D.b

Na água

Potencial de
eutrofização

EP

Fosfato

Na água

Categoria
Potencial de
formação
fotoquímica
de ozônio

Detalhamento
Medida da mudança na concentração de
ozônio resultante da emissão de um
componente químico, em comparação ao
etileno.
Medida do efeito tóxico de um
componente químico para o ser humano,
em comparação ao efeito da emissão do
1-4 diclorobenzeno na atmosfera. O HTP
é calculado com o emprego do Modelo
Rains
Medida do efeito tóxico de um
componente químico despejado na água
doce, em comparação ao efeito de
emissão do 1-4 diclorobenzeno na água.
Medida do potencial de contribuição de
um componente químico para gerar
biomassa, em comparação ao fosfato
(PO4).

Fonte: Gianetti e Almeida (2006)
Legenda: F.C - Fator de caracterização; S.R – Substância de referencia; GWP Global Warming Potential; ODP - Ozone Depletion Potential; AP - Acidification
Potential; POCP - Photochemical Ozone Creation Potential; HTP - Human Toxicity
Potential; ETP - Eco Toxicity Potential; EP - Eutrophication Potential; CO2 – Dioxido
de Carbono; CFC-11 – Clorofluorcarbono; SO2 – Dioxido de enxofre.
Assim, aos resultados numéricos do ICV são atribuídos primeiramente as
categorias de impactos, sendo os seus impactos potenciais quantificados conforme
os fatores de caracterização, resultando nos valores da avaliação do impacto do
ciclo de vida. (PE Internacional, 2010). A Figura 13 representa esta conversão das
emissões para impacto potencial por meio da classificação e caracterização.
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Figura 13 – Classificação e caracterização do impacto
Categorias de
ICV

Fatores

AICV

impactos
Emissões para o ar
1.3 kg CO2 * 1
CO2

1.3 kg

CO

3 kg

CH4

6 kg

SO2

00.001 kg

NOx
HCl

0.08 kg
0.9 kg

GWP

3 kg CO * 3

160.3 kg CO2 Eq.

6 kg CH4 * 25
0.001 kg SO2 * 1
AP

0.08 kg Nox *0.7
0.9 kg HCl * 0.88

0.849 kg SO2 Eq.

Emissões para água
0.08 kg Nox * 0.13
PO4

2 kg

NH3

0.1 kg

EP

Classificação

2 kg PO4 * 1

2.043 kg PO4 Eq.

0.1 kg NH3 * 0.33
Caracterização

Fonte: Adaptado de PE INTERNACIONAL, 2010
Lengenda: ICV - Inventário do Ciclo de Vida; AIC – Avaliação de Impacto do Ciclo de
Vida; GWP - Global Warming Potential: AP - Acidification Potential; EP Eutrophication Potential; CO2 – Dioxido de Carbono; CO – Monóxido de Carbono;
CH4 – Metano; SO2 – Dioxido de Enxofre; NOx – Óxidos de nitrogênio; HCL – Ácido
Clorídrico; Eq. – Equivalente.
A PE INTERNACIONAL (2010), destaca que há diferentes metodologias para a
obtenção dos resultados da avaliação do impacto de ciclo de vida (AICV). Assim
cabe a escolha do método conforme o objetivo do estudo.
Na pesquisa realizada por Cunha (2012), conforme os trabalhos consultados, os
métodos mais utilizados entre os estudos de ACV aplicados a projetos de
remediação foram os EDIP e o TRACI. O Environmental development of industrial
products (EDIP), desenvolvido pelo Instituto de desenvolvimento de Produto (UIP) da
Universidade Técnica da Dinamarca, possui uma abordagem direcionada para o
dano, considera as características do meio receptor, investiga as possibilidades de
inclusão da exposição na avaliação de impacto do ciclo de vida de categorias de
impactos não globais. Exemplos: Acidificação, Formação fotoquímica de ozônio,
Ecotoxicidade, Toxicidade humana e Ruído. (PE INTERNACIONAL, 2013)
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Já o Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other
Enviromental Impacts (TRACI), desenvolvido pela U.S. Environmental Protection
Agency (US EPA), o impacto é caracterizado por meio da categoria intermediária
(midpoint), com abordagem direcionada na causa e efeito, onde a avaliação é
realizada considerando os impactos, Acidificação, Formação fotoquímica de ozônio,
Eutrofização, Saúde humana com aspectos que causam câncer, Saúde humana
com aspectos que não causam câncer e Saúde humana associada a aspectos
poluidores. (PE INTERNACIONAL, 2013)
Outra metodologia utilizada o CML, desenvolvido pelo Instituto de Ciências
Ambientais, da Universidade de Leiden, na Holanda é um método de avaliação de
impacto que restringe a modelagem quantitativa de fases iniciais da cadeia de
causa-efeito para limitar as incertezas. Os resultados são agrupados em categorias
de acordo com o ponto médio de mecanismos comuns (por exemplo, as mudanças
climáticas) ou agrupamentos comumente aceitos (por exemplo, ecotoxicidade).
A norma NBR ISO 14040:2009 devido a complexidade das metodologias
disponíveis ressalta que:
[...] Existe subjetividade na fase da avaliação de impacto do
ciclo de vida, tal como a escolha, a modelagem e a avaliação de
categorias de impacto. Portanto, transparência é crítica na avaliação
de impacto para assegurar que as suposições sejam claramente
descritas e relatadas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2009a)

Como opção para avaliação do impacto, a normalização é uma metodologia que
facilita a interpretação dos resultados da AICV. A normalização avalia o impacto por
meio de um indicador conforme a categoria de impacto, onde nesta avaliação
compara-se o seu valor a um valor de referencia medido pelo indicador,
possibilitando reconhecer sua ordem de grandeza e relevância. O valor de referencia
representa uma quantidade determinada, por exemplo, kg de CO2 equivalente,
referente de uma região ou pais, durante um período de tempo. (PE
INTERNACIONAL, 2012). Estes resultados são representados em gráficos,
tornando-os mais compreensíveis auxiliando na interpretação e conclusão do
estudo.
Assim, após a realização da avaliação dos impactos, com as constatações e
interpretação dos dados, novamente relaciona estes dados aos objetivos do estudo
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e estando de acordo, possibilita a apresentação das conclusões e recomendações.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a)

Segundo Cunha (2012), estudos de ACV para projetos de remediação são
aplicados, sobretudo na União Européia e no Canadá. Já no Brasil a autora não
encontrou registros de estudos nesta linha de pesquisa. Na maioria das referências
bibliográficas consultadas identificou-se a realização de estudos prospectivos
visando comparar tecnologias em relação ao seu desempenho ambiental, e afirma
que:
[...] a ACV, aplicada às tecnologias de remediação,
comumente representa dentro de um ciclo de vida de um processo
ou serviço, a fase de “uso”, uma vez que considera o processo de
remediação e o monitoramento. (CUNHA, 2012. p.68)

Cunha (2012) também apresentou algumas formas de utilização prática
segundo conclusão de um estudo referenciado:
[...] Em seu estudo, Godin (2004), concluiu que a ACV pode
ser utilizada como uma ferramenta para identificar questões
ambientais importantes, tal como um significante aspecto
ecotoxicológico potencial. (CUNHA, 2012. p.67)

E complementou afirmando que:
[...] Os estudos de caso conduzidos demonstram que o uso
da ACV em processos de remediação é efetivo em situações
específicas, nas quais diferentes possibilidades de remediação são
disponíveis financeiramente, legalmente. (CUNHA, 2012. p.67)

Podendo esta argumentação justificar a realização do presente estudo,
contribuindo assim com o desenvolvimento do tema em nível nacional para futuras
pesquisas relacionadas ao assunto.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 Plano de Trabalho
O plano de trabalho apresentado sequencialmente no Quadro 6, descreve
resumidamente as etapas do trabalho conforme os objetivos específicos já
relacionados no Capítulo 2.

Quadro 6 – Etapas do trabalho conforme objetivo
ETAPA

1

2

3

OBJETIVO

DESCRIÇÃO

Apresentar os resultados do Por meio dos dados disponibilizado pela ECOTEST
estudo de caso
apresentar os resultados do trabalho de remediação
na área de estudo
Aplicar a metodologia de Seguir metodologia proposta nas normas NBR ISO
ACV conforme as normas 14040:2009 e 14044:2009 conforme etapas a
NBR ISO 14040 e NBR ISO seguir:
14044,
elaborando
um - Definir objetivo e escopo;
Inventário do Ciclo de Vida - Definir unidade funcional;
(ICV) da etapa de operação - Elaboração de inventário;
da técnica de remediação - Analise e validação de inventário;
oxidação química in situ
- Discussão dos resultados.
Validar os resultados do Validar os resultados do ICV com a apresentação
ICV
da avaliação de impactos por meio das
metodologias de avaliação, CML 2001 e EDIP 2003
utilizando o software GABI 2003

Fonte: Elaborado pelo autor
4.2 Área de Estudo
O empreendimento (posto revendedor de combustível), objeto de estudo,
localiza-se na região metropolitana de São Paulo, está em funcionamento há
aproximadamente 33 anos, instalado em uma área urbana de ocupação mista
(residencial e comercial), predominando os estabelecimentos comerciais, e possui
área de aproximada de 2700 m2. (ECOTEST, 2012).
A área de estudo, em 2003 apresentou histórico de vazamento, constatado
após realização de teste de estanqueidade, sendo identificado a não estanqueidade
de uma linha subterrânea que interligava o tanque de armazenamento de gasolina
aditivada à bomba de abastecimento, é desconhecido em qual tanque e bomba
estava interliga a linha. Segundo a fonte de informação a linha após constatação de
não estanqueidade, foi desativada. Em 2004 os tanques 01 (Gasolina aditivada), 02
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(Gasolina comum), 03 (Gasolina comum), 04 (Gasolina aditivada), 05 (Álcool
comum) e 07 (Óleo queimado), foram removidos. (AMBITERRA, 2004)
Atualmente os serviços oferecidos no empreendimento são o armazenamento
e abastecimento de combustíveis, troca de óleo, lavagem de veículos e loja de
conveniência.
O Quadro 7 apresenta informações relativas aos tanques subterrâneos
instalados no empreendimento. A Figura 14 apresenta o croqui esquemático atual do
empreendimento.

Quadro 7 – Informações dos tanques subterrâneos
Tanque
1
2
3
4
5

Produto Armazenado
Gasolina Comum
Etanol
Etanol/ Gasolina Adtivada
Diesel/Gasolina Aditivada
Óleo Queimado

Fonte: ECOTEST (2012)

Volume
(m3)
30.000

Tempo de
Instalação
8 anos

Subterrâneo

30.000

8 anos

Subterrâneo

30.000

8 anos

Subterrâneo

30.000

8 anos

Subterrâneo

2.000

8 anos

Subterrâneo

Tipo

Situação
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
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Figura 14 – Croqui do empreendimento

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: s/e – sem escala
4.2.1 Modelo Conceitual
A área de estudo está inserida geologicamente no Complexo Embu, do
período Proterozóico inferior, Formação São Paulo e Formação Resende e
sedimentos aluvionares. (ECOTEST 2009)
Conforme estudos realizados na área, o solo local é predominantemente
argiloso com presença de areia. Quanto à hidrogeologia, o aqüífero freático
apresenta nível d’água médio de 11,50 metros e fluxo subterrâneo no sentido de
Noroeste para Sul. (ECOTEST 2012)
Foi realizado no empreendimento um estudo de investigação ambiental
detalhada. Os trabalhos foram executados no período de agosto de 2011 a janeiro
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de 2012. No estudo foi confirmada a existência de risco à saúde humana devido à
pluma de contaminação de benzeno identificada.
A presença de risco foi constatada devido às concentrações de 7.619,0 µg/L e
6.635,0 µg/L do composto benzeno na água subterrânea, detectado nos poços de
monitoramento PM-H e PM-01, respectivamente. Configurou-se risco para o cenário
de exposição de inalação de vapores em ambientes fechados, provenientes da água
subterrânea, por receptores comerciais. A meta de remediação para o composto
benzeno, conforme o cenário de exposição válido para área é de 892,0 µg/L.
A meta para o composto benzeno na água subterrânea de 892,0 µg/L,
representa a concentração máxima aceitável no ponto de exposição, conforme o
cenário e receptor valido, em função da distância (0 a 10 metros) entre o receptor e
poço com maior concentração do composto.

O valor foi definido conforme os

procedimentos estabelecidos pela CETESB na decisão de diretoria n° 263/2009/P.
O Quadro8, a seguir, apresenta a comparação entre a meta de remediação
(CMA) e as concentrações dos resultados analíticos que a excederam, em janeiro de
2012 durante a investigação ambiental detalhada.

Quadro 8 – Avaliação do cenário de exposição.
Cenário:
Mês/Ano da coleta:
Meta
SQI
Benzeno (µg/L)

C.POE (µg/L)
Dist. 0,0–10,0 m
892,0

IVAFA - Receptores Comerciais
Janeiro de 2012
Concentração nos poços
PM-H

PM-01

7619,0

6635,0

Fonte: ECOTEST (2012)
Legenda: IVAFA – Inalação de vapores em ambientes fechados a partir da
água subterrânea; CMA – Concentração máxima aceitável; SQI – Substância
química de interesse; C.POE – Concentração no ponto de exposição; Dist –
Distância entre ponto de exposição e o receptor.
Em Janeiro de 2012 detectou-se o composto benzeno em mais oito poços
(além do PM-H e do PM-01), estando os valores abaixo da CMA e acima do valor de
intervenção (VI), da CETESB (5,0 µg/L). Os demais compostos analisados, Tolueno,
Etilbenzeno e Xilenos apresentaram concentrações acima do VI CETESB, no
entanto não oferecendo risco à saúde humana. As Tabelas 6 a 15 (Capítulo 5.1)
apresentam os resultados analíticos de BTEX das campanhas de 2012. Já os
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) foram também analisados, estando
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todos os poços de monitoramento amostrados com as concentrações abaixo do VI
CETESB, não sendo apresentados, portanto, no presente estudo.
Com base no risco identificado devido à presença do composto benzeno
dissolvido em água subterrânea na área, verificou-se a necessidade de medida de
intervenção, sendo recomendada a execução da remediação ambiental com objetivo
de reduzir as concentrações, atingindo a meta de remediação 892,0 µg/L.
A Figura 15 apresenta a pluma de fase dissolvida para o composto benzeno
em 31/01/2012, sendo esta, a pluma inicial alvo do projeto de remedição.

Figura 15 – Pluma de benzeno inicial

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: s/e – sem escala
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4.2.2 Técnica de remediação
Para escolha da técnica mais eficaz no tratamento da pluma de
contaminação, devido o projeto não contemplar ensaio piloto, foi realizado um
estudo teórico de viabilidade técnica, com auxílio de documentos técnicos
publicados pela INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL (ITRC) e
UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA), onde com
as informações técnicas apresentadas nos documentos, bem como os dados reais
do projeto, optou-se pela técnica a ser aplicada.
Segundo a INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL
(2006), para a injeção de ar na zona saturada (Air sparging) combinada com a
extração de vapores do solo (SVE), é necessário um bom entendimento do perfil
geológico local, para confirmar se ao aplicar a técnica, a geologia contribuirá para o
fluxo do composto volatilizado, garantindo assim a remoção de massa de
contaminante. Destacou-se também que a ausência de contaminação em fase retida
na zona não saturada deve-se ser constada, pois se presente, contribui para as
oscilações nas concentrações em fase dissolvida e acréscimo na fase adsorvida na
franja capilar. Esta dinâmica retarda o termino da remediação aumentando o tempo
de operação do sistema. As principais vantagens da combinação de técnicas
apontadas no documento foram o baixo custo dos equipamentos e a fácil operação,
sendo destacado que a etapa do ensaio piloto exige intensa dedicação e, se
realizado corretamente, o sistema será bem dimensionado e eficiente.
Ao aplicar a combinação de técnicas de remediação, o principal mecanismo
para degradação do composto dissolvido na água seria a biorremediação,
estimulada pelo aumento da concentração de oxigênio devido à injeção de ar
(CETESB 2007). Esta técnica requer maior tempo de operação, pois depende da
atividade microbiana local em condições físico-químicas ideais da água subterrânea
(pH tendendo à neutralidade e oferta de oxigênio para a estimulação de atividade
aeróbica).
Em relação à energia elétrica, o consumo é variável conforme a quantidade e
potencia do compressor utilizado na injeção de ar e bomba utilizada na extração dos
vapores, além dos equipamentos elétricos complementares. O tempo de
funcionamento diário também deve ser considerado, já que este tipo de sistema
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opera sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia. É importante ressaltar
que, em sistema de remediação fixo, há uso de espaço físico na área, sendo os
poços de injeção e extração interligados ao sistema, por tubulações subterrâneas
instaladas por meio de obra civil, causando interferências na infraestrutura do
empreendimento e gerando resíduos da construção civil.
Em relação à oxidação química in situ, a UNITED STATES ENVIROMENTAL
PROTECTION AGENCY (2006) ressalta que as características geoquímicas da
área, em conjunto com tipo de oxidante, devem ser consideradas para verificar se
esta é aplicável para se atingir os objetivos da remediação.
A oxidação química utilizando o persulfato de sódio é uma tecnologia
emergente que vem apresentando bons resultados no tratamento dos BTEX em
projetos nacionais de remediação.
A ECOTEST (2012) atingiu a meta de remediação 272,00 µg/L em sete
meses, após injeção de persulfato de sódio. A concentração do composto benzeno
no poço alvo foi reduzida de 1508,70 µg/L para 69,10 µg/L.
A técnica mostrou-se mais versátil para os variados cenários encontrados
em áreas contaminadas. Fatores que podem inviabilizar a aplicação das tecnologias
convencionais, por oxidação química com persulfato de sódio podem contribuir para
a eficácia da remediação. Por exemplo, o parâmetro pH, normalmente mais ácido no
centro de massa de pluma, pode favorecer a geração de radicais sulfatos, tornando
o oxidante mais eficaz.
Em relação ao consumo de energia conforme os padrões do projeto do estudo de
caso, o oxidante é injetado por meio de um sistema móvel em campanhas mensais. A
vantagem deste tipo de sistema é que não ocupa espaço físico permanente na área e não
necessita da realização de obra civil, já que o oxidande é injetado por meio de mangueiras
aéreas móveis. Para auxilio na decisão entre as técnicas, foi realizada nos poços alvo

da remediação (PM-01 e PM-H), medições dos parâmetros físico-químicos da água
subterrânea. Para a medição foi utilizado um medidor multiparâmetros. Os
resultados são apresentados no Quadro 9.
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Quadro 9 – Parâmetros físico-químicos da água subterrânea.
POÇOS
PM-01
PM-H

3,98

Temp.
OD
(°C)
(mg/L)
Agosto/12
1.145,00 23,96
1,70

160,00

4,25

2.264,00

106,20

pH

CE
(µS/cm)

23,36

1,62

Eh
(mV)

Fonte: ECOTEST (2012)
Legenda: pH – potencial hidrogeniônico; CE (µS/cm) – condutividade elétrica
em microsiemens por centímetros; Temp. (°C) – temperatura em grau Celsius; OD–
oxigênio dissolvido em miligrama por litro; Eh – potencial de oxi-redução em
milivolts.
Os resultados apresentaram o pH tendendo ao meio ácido, sendo observadas
também baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Já o Eh apresentou-se
positivo indicando meio oxidante. Por fim a condutividade elétrica (CE) apresentou
concentração elevada representando presença de sólidos dissolvidos na água, na
qual esta alteração pode estar relacionada com a pluma de contaminação existente.
(Corplab, 2006)
Destaca-se também a concentração média do composto benzeno (7.127,00
µg/L) nos poços alvos, indicando possível presença de fase adsorvida e retida
contribuindo para a alta concentração.
Assim os dados principais considerados importantes na escolha da técnica
foram relacionados para análise em relação às técnicas sugeridas. O Quadro 10
apresenta o resultado desta análise.
Quadro 10 – Análise entre dados da área de estudo e as técnicas de
remediação.
Características
Ausência de caracterização geoquímica
detalhada
Ausência de ensaio piloto
Resultados dos parâmetros físicos químicos
Possível presença de fase retida – zona não
saturada
Altas concentrações em fase dissolvida

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: SVE – Soil vapor extraction

Oxidação Química
Air Spargin/SVE
Desfavorável
Sim

Sim

Sim
Não

Sim
Sim

Não

Sim

Não

Sim
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Assim, de acordo com o cenário resumidamente exposto no Quadro 10, com
base nos dados teóricos mencionados relacionados às técnicas de remediação, bem
como no conhecimento pratico de execução, optou-se pela técnica de oxidação
química in situ como alternativa de remediação para a área.
4.2.3 Execução da remediação
Para execução da oxidação química in situ, utilizou-se a mistura de água e
persulfato de sódio, sendo o persulfato o agente oxidante utilizado para degradação
do composto de interesse, o benzeno. Os sais de persulfato, tais como o persulfato
de sódio, quando dissolvidos em água, dissociam-se em íons persulfato (S2O82-),
tornando-se oxidante. Em conjunto com a solução de persulfato de sódio, foi injetada
uma solução de ferro quelado (Fe EDTA) como agente catalisador, controlando a
formação de radicais livres, melhorando a eficiência da reação (RODRIGUEZ, 2006).
Ressalta-se que optou-se em utilizar os poços de monitoramento existentes,
não sendo instalados poços de injeção para execução do projeto. Esta escolha foi
feita mesmo sabendo-se que a eficiência da remediação estaria comprometida, pois
a injeção por meio de poços de injeção é mais eficiente, já que são projetados para
este fim, com perfil construtivo diferenciado (principalmente em sua seção injetora),
atendendo os objetivos do projeto. Já o poço de monitoramento possui perfil
construtivo padrão podendo limitar a área de atuação da oxidação.
A oxidação química por meio das campanhas de injeção atuou nos poços PM01, PM-H, PM-04, PM-C, PM-02, PMN-02, PMN-03 e PMN-05. O croqui do
empreendimento (Figura 12) destacou os poços utilizados para a injeção, que são
aqueles que ocorrem imediatamente no entorno dos poços alvo, PM-H e PM-01, que
também foram injetados.
Para a aplicação da solução oxidante, foi utilizada uma unidade móvel onde
os componentes são descritos a seguir:
•

Tanque de mistura de 1000L de capacidade, para formação do
Persulfato Ativado;

•

Agitador acoplado ao tanque de mistura, para promover agitação e
solubilização dos produtos em água;
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•

Bomba de Injeção, com selagem hidrodinâmica, para injeção do
Persulfato Ativado nos poços;

•

Quadro elétrico para comando e proteção dos equipamentos;
Cabeçote de injeção e mangueiras móveis de polietileno para
interligarem os poços ao sistema de injeção.

A Fotografia 1 apresenta o tanque de injeção sendo utilizado na unidade
móvel de injeção.
Fotografia 1 – Tanque de injeção sobre o sistema móvel de injeção

Fonte: ECOTEST (2012)
A etapa operacional avaliada teve duração de 10 meses, entre os meses de
agosto de 2012 e junho de 2013, sendo realizadas 09 campanhas de injeção. O
monitoramento da eficiência da remediação foi realizado por meio de três coletas de
amostras das águas subterrâneas trimestrais (novembro de 2012, março e junho de
2013), sendo enviadas ao laboratório para análise dos compostos, BTEX e PAH. Os
resultados foram comparados aos valores alvo da remediação bem como com os
resultados das campanhas anteriores, assim representando a evolução da pluma de
contaminação e eficácia da remediação. No presente estudo serão apresentados
somente os resultados dos compostos BTEX, pois são os compostos prioritários da
remediação.
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4.3 Estrutura da ACV da Oxidação Química
O presente estudo seguiu a estrutura da avaliação do ciclo de vida conforme
as normas NBR ISO 14040:2009a e 14044:2009b publicadas pela Associação
Brasileira de Norma Técnica (ABNT), consultou o Handbook for Life Cycle
Assessment (LCA) - Using the GaBi Education Software Package, publicado pela PE
Intenacional em Setembro de 2010, bem como foi direcionado pelas referencias
bibliográficas consultadas sobre o assunto.
O estudo conforme a norma NBR ISO 14040:2009a, definiu o objetivo e
escopo, unidade funcional, o sistema de produto, as fronteiras do estudo,
composição e análise do inventário. Não foram aplicadas as etapas subsequentes
propostas pela ACV, ou seja, classificar e caracterizar os resultados do ICV obtendo
os resultados da avaliação de impacto do ciclo de vida, bem como analise final dos
impactos gerados.

4.3.1 Definição de objetivo e escopo da ACV
O objetivo do presente estudo é a aplicação da metodologia de ACV para a
elaboração e interpretação dos dados de inventário.
Com o presente trabalho pretende-se iniciar e auxiliar a caracterização do
desempenho ambiental da atividade de remediação, oxidação química in situ, por
meio da injeção de persulfato de sódio. O publico alvo são pesquisadores na
possível utilização dos dados apresentados em pesquisas futuras e/ou consultores
ambientais que utilizam desta técnica e podem maximizar o processo conforme
resultados da pesquisa.

4.3.2 Unidade funcional do estudo
Para elaboração do inventário do ciclo de vida, adotou-se a seguinte unidade
funcional: Remediação por oxidação química in situ de uma área volumétrica de
346,5 m3 contaminada por benzeno, reduzindo a concentração média de 7,127µg/L
para 892ug/L, no tempo de 13 meses. Como a metodologia avaliará dados de um
estudo de caso, a definição da unidade funcional fica mais fácil, sendo esta
exatamente o objetivo e escopo do projeto de remediação.
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4.3.3 Fronteiras e Sistema de Produto
Para a avaliação da técnica de remediação será considerado um sistema de
produto dentre as demais técnicas e cenários conforme o gerenciamento de áreas
contaminadas. Assim, conforme a Figura 16 foi definida a fronteira do presente
estudo de acordo com o cenário de tratamento e técnica adotados.
Figura 16 - Fronteiras do estudo de caso

Fonte: Adaptado de Cadotte et al. (2007)
A Figura 16 representa a etapa de remediação considerando exclusivamente
o tratamento do aqüífero, já que o projeto tem por objetivo atingir a meta de
remediação determinada para água subterrânea.
sistema de produto, bem como os limites do sistema.

Já a Figura 17 apresenta o
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Figura 17 - Sistema de produto e limites do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 17 relacionou as etapas básicas, considerando genericamente desde
a compra dos equipamentos e materiais à finalização da atividade. O limite do
sistema inclui o transporte até a área de uso, a execução da injeção e lavagem após
realização da campanha. Considerou-se também o monitoramento analítico
realizado para avaliar a eficiência da remediação, após a execução das campanhas
de injeções, as campanhas de monitoramento analítico pós remediação não são
consideradas no presente estudo.
Em relação aos limites do sistema, a PE Internacional (2010), sugere quatro
opções para definição dos limites do sistema:
•

Cradle to Grave – Do berço ao túmulo: Considera a extração de matéria
prima para produção dos materiais, a energia consumida no processo de
fabricação dos materiais, o transporte, o uso e a disposição final do
produto.
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•

Cradle to Gate – Do berço ao portão: Considera todos os processos
envolvidos na extração da matéria prima e produção. Aplicável para
determinar os impactos ambientais da produção dos materiais.

•

Gate to Grave – Do portão ao túmulo: Considera todos os processos após
fabricação, uso e disposição final do produto. Aplicável para determinar os
impactos ambientais de um produto, uma vez que sai da fábrica.

•

Gate to Gate – Do portão para dentro: Considera somente a fase de
produção. Aplicável para determinar impactos ambientais de uma única
etapa do processo de fabricação.

Quando comparado, o presente estudo pôde ser enquadrado à opção gate to
grave, já que se avaliou a fase de uso dos insumos e materiais durante a execução
da atividade de oxidação química. Ressalta-se que a avaliação foi realizada somente
na fase de uso, podendo limitar os resultados, já que a opção gate to grave sugere
outras etapas a serem consideradas.
4.3.4 Confiabilidade e qualidade dos dados
Após definição da fronteira bem como do sistema de produto a ser avaliado,
inicia-se a coleta de dados para composição do inventário do ciclo de vida (ICV).
No presente estudo as informações relacionadas à atividade de remediação
foram coletadas em campo por meio do formulário (Quadro 11 apresentado no
capítulo 4.3.4). Os dados secundários como, por exemplo, consumo médio de
combustível do automóvel utilizado, adotou-se as informações disponibilizadas pelo
fabricante do veículo conforme marca e modelo. Alguns dados foram estimados
conforme sugestão do técnico de campo após entrevista presencial e outros como o
peso dos materiais e insumos utilizados, realizou-se pesquisa adotando-se também
informações disponibilizadas pelos fabricantes. O fato de não se obter os dados
secundários reais, conforme a execução da atividade, não compromete o resultado
do estudo desde que a base de dados consultada seja confiável. No entanto, na
possibilidade de obtenção de dados reais, o resultado final da avaliação torna-se
mais representativo.
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4.3.5 Inventário do ciclo de vida
O inventário do ciclo de vida é a segunda etapa da ACV, onde as entradas e
saídas consideradas são compiladas e quantificadas para se alcançar os objetivos
pretendidos no estudo. Nesta etapa os aspectos considerados definem os
parâmetros de inventário que serão quantificados, podendo ser parâmetros
qualitativos ou quantitativos, para cada unidade de processo no sistema.
A Tabela 5 apresenta os principais parâmetros de inventário considerados no
presente estudo conforme possíveis entradas e saídas.
Tabela 5 – Parâmetros do inventário
Entradas

Saídas

Etapa de Instalação
Materiais e insumos

Resíduos sólidos

Energia

Emissões para o ar
Geração de efluente líquido

Etapa de Operação
Materiais e insumos

Resíduos sólidos

Produtos Oxidantes

Emissões para o ar

Água

Geração de efluente líquido

Energia

Etapa de Monitoramento
Materiais e insumos

Resíduos sólidos

Água

Emissões para o ar

Energia

Geração de efluente líquido

Fonte: Elaborado pelo autor
No presente estudo, o consumo de areia, bentonita e cimento não serão
considerados já que os poços utilizados para a injeção e monitoramento são poços
pré-existentes na área, instalados em etapa anterior à etapa de oxidação química.
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Com base nos aspectos ambientais, os parâmetros de inventário foram
listados de acordo com os padrões de execução adotados pela ECOTEST, quanto à
metodologia de injeção e utilização de materiais e insumos.
Para quantificação dos parâmetros de inventário foi utilizado um formulário de
campo (Quadro 11) conforme Cunha (2012), sendo preenchido pelo técnico
responsável pela execução da atividade de campo. Já os critérios para obtenção dos
dados referentes aos parâmetros de inventário estão descritos no Quadro 12.
Quadro 11 – Formulário de campo
Fluxos Inventariados
Oxidação Química
(Uma campanha)

Fluxos

Instalação
Entradas
1. Materiais
Luvas de procedimento
Amostrador descartável
Saco de lixo
Frascos de vidro (Monit. Analítico)
Mangueira coleta baixa vazão 3/4”
Mangueria de injeção polipropileno
1/2"
Conexões (Metal)
Fio elétrico (Extensão)
2. Oxidantes
Persulfato de Sódio
3. Catalisador
Ferro EDTA
4. Agua
Água para mistura
5. Distância percorrida
Veículo modelo 1
Veículo modelo 2
6. Combustíveis
Combustíveis (diesel)
Combustíveis (Etanol)
7. Energia Elétrica
Bomba de injeção (consumo médio)
Agitador (consumo médio)
Saídas
Efluente da água de lavagem
Embalagens

Fonte: Cunha (2012)

Unidade
uni.
uni.
uni.
uni.
metro
metro
uni.
metro
kg
kg
litros
km
km
litros
litros
kw/h
kw/h
Unidade
litros
kg

Operação Monitoramento

76

Quadro 12 – Metodologia para obtenção dos parâmetros de inventário.
Fluxos:

1

Parâmetros de
inventário:
Luva de procedimento;
Amostrador descartável;
Saco de lixo;
Mangueira para baixa
vazão;
Mangueira de injeção;
Conexões (metal);
Fio elétrico.
Frascos de vidro

Entrada

2

Oxidante (Persulfato de
sódio)

3

Catalisador (Ferro EDTA)

4

Água para mistura

5

Distância percorrida

6

Combustível

Bomba de injeção
7
Agitador
Efluente da água de lavagem
Saída

Embalagens

Critérios para obtenção
dos dados:

Consumo médio
informado pelo técnico de
campo

Total utilizado por
campanha de coleta de
amostras

Total utilizado por
campanha de injeção
Distância entre a
ECOTEST e área de
estudo
Volume médio de
consumo sugerido pelo
fabricante do veículo
conforme a distância
média percorrida.
Tempo médio de
funcionamento por poço
de injeção multiplicado
pelo consumo sugerido
pelo fabricante
Consumo médio
informado pelo técnico de
campo

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme o Quadro 12, a quantificação dos parâmetros de inventario deve
refletir o cenário de consumo da atividade avaliada. Os critérios de obtenção dos
dados, para alguns fluxos foram assumidos os consumos médios informados pelo
técnico executor da atividade ou fabricante. É importante ressaltar que, que estas
estimativas podem comprometer os resultados quanto a representação da realidade.
Portanto recomenda-se um planejamento operacional, para que durante a execução
da atividade, seja possível a quantificação exata de todos os fluxos de entrada e
saída.
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4.3.6 Análise de Inventário
Nesta etapa é realizada a interpretação dos dados adquiridos analisando se
estão de acordo com o escopo e objetivos do trabalho proposto, podendo o estudo,
ser concluído, complementado ou revisado, devido à interatividade do processo.
Portanto conforme a obtenção dos dados conhecendo-se melhor o processo é
possível identificar novos requisitos e/ou limitações do estudo. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a).
Conforme Junior (2011), a análise do inventário é importante, pois após esta
analise detalhada, é possível incluir novos dados e se necessário realizar uma
revisão quanto as fronteiras do estudo caso necessário.
A Figura 18 apresenta o procedimento básico para realização da analise de
inventário.
Figura 18 – Procedimentos básicos para analise de inventário
Definição de objetivos e metas
Preparação para coleta de dados
Folha de dado revisada

Folhas de dados

Tabelas de dados
Dados coletados

Alocação
incluindo
reuso e
reciclagem

Validação de dados
Requisição
adicional de
dados ou
Unidade de
Processos

Dados validados

Interação dados com unidade processo
Dados validados por unidade de processo

Interação dados com unidade funcional
Dados validados por unidade funcional

Agregação de dados
Inventário calculado

Refinamento do limites do sistema
Inventário realizado

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009b)
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4.3.7 Validação do Inventário
Para a validação dos dados de inventario após conferencia, os resultados
numéricos das entradas e saídas, foram inseridos no software Gabi 4.0, onde por
meio dos bancos de dados disponíveis no software, as emissões serão calculadas.
Os bancos de dados escolhidos serão os mais completos, os quais
apresentarem mais opções de materiais inventariados conforme os fluxos levantados
no presente trabalho.
É importante ressaltar que ao utilizar os dados secundários encontrados nos
bancos de dados, Cunha (2012) destacou a importância de procurar a fonte da
origem do dado e analisar se há similaridades com o produto e/ou processo
nacional, destacando também a temporariedade dos dados, sendo importante a
conferencia se as informações disponíveis estão atualizadas.
Para complementação da validação do ICV, será realizada de forma
representativa a avaliação dos impactos do ciclo de vida conforme as metodologias
de avaliação CML 2001 e EDIP 2003. Os resultados serão apresentados em pontos
de impactos normalizados sendo representados em forma de gráficos.
A normalização representa a magnitude do indicador de impacto, quando
comparado a um valor de referencia. O valor de referencia representa uma
quantidade determinada, por exemplo, kg de CO2 equivalente, referente de uma
região ou pais, durante um período de tempo. (PE INTERNACIONAL, 2012).
Em relação as duas metodologias CML 2001 e EDIP 2003, foram adotadas
por possuírem as principais categorias de impactos estudadas na literatura
relacionada ao tema e demonstram boa convergência em termos de quantificação
de impactos.

79

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Resultados da Remediação
A etapa da remediação foi realizada no período de Agosto de 2012 a Maio de
2013, totalizando 09 campanhas de injeção sendo utilizados 1.756,00 kg de
persulfato de sódio e 511,0 kg de Ferro EDTA. Injetou-se neste período um total de
29.280,00 litros de solução.
A atualização do cenário foi realizada por meio de três campanhas de
monitoramento da água subterrânea executadas nos meses de novembro de 2012,
março e junho de 2013. Em cada campanha de monitoramento foram coletadas
amostras nos 31 poços de monitoramento instalados na área, sendo as amostras
enviadas para o laboratório para análise dos parâmetros, BTEX e PAH. Ressalta-se
que no presente estudo serão apresentados somente os resultados dos compostos
BTEX, pois são os compostos prioritários no presente estudo.
Nas Tabelas 6 a 15, são apresentados os resultados analíticos dos
compostos BTEX das campanhas de monitoramento analítico realizadas na área a
partir de Janeiro de 2012.
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Tabela 6 – Resultados analíticos poços, PM-01, PM-02 e PM03
Poços
Mês da coleta

PM-01
jan.12

nov.12

mar.13

PM-02
jun.13

jan.12

nov.12

PM-03
jun.13

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

406,8

182,3

7,0

127,0

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900 700,0

BTEX (ug/L)
Benzeno

6.635,0 1.595,0 5.346,0

Tolueno

14.362,0

< LQ

Etilbenzeno

1.398,0

< LQ

M,p-xilenos

6.821,0

o-xileno
Total Xilenos
Total BTEX

45,3

191,0

228,0

4,0

< LQ

< 0,900

7,0

< LQ

11,8

< 0,900

1,0

< LQ

7,6

< 0,900 300,0

< LQ

3.286,0 < 0,900

5,0

< LQ

15,0

< 0,900

1,0

< LQ

13,2

< 0,900

-

-

2.933,0

< LQ

1.596,0 < 0,900

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

-

-

9.754,0

-

-

5,0

-

15,0

-

1,0

-

13,2

-

45,3

207,0

228,0

433,64

182,3

9,0

127,0

20,8

-

7.154,0 < 0,900
955,2

4.882,0

32.149,0 1.595,0 18.337,2

< 0,900 < 0,900

< 0,900 < 0,900

2.730,0

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável

-
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Tabela 7 – Resultados analíticos dos poços PM-04, PM-05 e PM-07
Poços
Mês da coleta

PM-04
jan.12

nov.12

mar.13

PM-05
jun.13

jan.12

nov.12

PM-07

mar.13

jun.13

jan.12 nov.12

mar.13

jun.13

3,5

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

BTEX (ug/L)
Benzeno

237,0

223,0

96,6

63,1

3,0

22,4

< 0,900 < 0,900

59,0

< LQ

< 0,900

Tolueno

176,0

102,6

41,0

46,2

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

7,0

< LQ

< 0,900

< 0,900 700,0

-

Etilbenzeno

128,0

83,8

37,8

22,3

1,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

8,0

< LQ

< 0,900

< 0,900 300,0

2.730,0

M,p-xilenos

511,0

345,0

213,5

128,0

3,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

29,0

< LQ

< 0,900

< 0,900

-

-

o-xileno

204,0

143,9

80,5

45,3

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

8,0

< LQ

< 0,900

< 0,900

-

-

Total Xilenos

715,0

488,9

294,0

173,3

3,0

-

-

-

37,0

-

-

-

Total BTEX

1.256,0

898,3

898,3

304,9

7,0

22,4

-

-

111,0

-

-

3,5

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável

-
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Tabela 8 – Resultados analíticos dos poços, PM-08, PM-09 e PM-11
Poços
Mês da coleta

PM-08
jan.12

nov.12

PM-09

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

PM-11

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

700,0

-

BTEX (ug/L)
Benzeno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

Tolueno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900

Etilbenzeno

< LQ

< LQ

11,6

< 0,900

< LQ

< LQ

9,9

< 0,900

< LQ

< LQ

6,9

< 0,900 300,0

M,p-xilenos

< LQ

< LQ

35,5

< 0,900

< LQ

< LQ

22,9

< 0,900

< LQ

< LQ

6,6

< 0,900

-

-

o-xileno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

-

-

Total Xilenos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total BTEX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,4

8,5

2.730,0

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável

-
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Tabela 9 – Resultados analíticos dos poços, PM-12, PM-13 e PM-14
Poços
Mês da coleta

PM-12
jan.12

nov.12

PM-13

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

PM14

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

700,0

-

BTEX (ug/L)
Benzeno

166,0

176,6

< 0,900 < 0,900

14,0

75,9

10,0

62,6

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

Tolueno

6,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

1,0

< LQ

< 0,900

3,9

< LQ

< LQ

< 0,900

Etilbenzeno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

2,0

< LQ

13,5

5,4

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900 300,0

M,p-xilenos

4,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

2,0

< LQ

40,6

13,5

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

-

-

o-xileno

2,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900

6,6

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

-

-

Total Xilenos

6,0

-

-

-

2,0

-

40,6

20,2

-

-

-

-

Total BTEX

178,0

176,6

-

-

19,0

75,9

64,1

92,3

-

-

-

9,8

9,8

2.730,0

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável

-
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Tabela 10 – Resultados analíticos dos poços, PM-A, PM-C e PM-E
Poços
Mês da coleta

PM-A
jan.12

nov.12

PM-C

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

PM-E

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

700,0

-

BTEX (ug/L)
Benzeno

2,0

4,5

< 0,900 < 0,900

109,0

359,5

329,5

793,7

1,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

Tolueno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

3,0

< LQ

10,6

71,3

< LQ

< LQ

< 0,900

Etilbenzeno

< LQ

< LQ

9,4

< 0,900

27,0

57,2

55,1

96,6

< LQ

< LQ

14,2

< 0,900 300,0

M,p-xilenos

< LQ

< LQ

20,2

< 0,900

18,0

30,2

27,0

116,9

1,0

< LQ

43,1

< 0,900

-

-

o-xileno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

1,0

< LQ

6,5

26,9

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

-

-

Total Xilenos

-

-

20,2

-

19,0

30,2

33,5

143,8

1,0

-

-

-

Total BTEX

2,0

4,5

29,6

-

158,0

446,9

428,7

1105,4

2,0

-

-

12,1

12,1

2.730,0

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável.

-

85

Tabela 11 – Resultados analíticos dos poços, PM-F, PM-H e PM-I
Poços
Mês da coleta

PM-F
jan.12

nov.12

PM-H

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

PM-I

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

BTEX (ug/L)
Benzeno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900 7.619,0 1.314,0 4623,0 1724,0

< LQ

< LQ

NA

< 0,900

Tolueno

< LQ

< LQ

< 0,900

< 0,900 700,0

Etilbenzeno

< LQ

< LQ

M,p-xilenos

< LQ

< LQ

o-xileno

< LQ

< LQ

Total Xilenos

-

-

-

-

Total BTEX

-

-

-

7,2

7,2

18.106,0

608,6

7829,0

560,5

< LQ

< LQ

NA

12,5

< 0,900 1.743,0

< LQ

1082,0

154,2

< LQ

< LQ

NA

10,7

300,0

2.730,0

36,7

< 0,900 8.505,0

< LQ

4726,0

20,5

< LQ

< LQ

NA

28,0

-

-

< 0,900 < 0,900 3.717,0

< LQ

2240,0

40,1

< LQ

< LQ

NA

< 0,900

-

-

-

-

60,5

-

-

NA

28,0

-

2499,2

-

-

NA

38,7

12.225,0

39.690,0 1.922,6

-

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável.

-
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Tabela 12 – Resultados analíticos dos poços, PMN-J, PMN-K e PM-L
Poços
Mês da coleta

PM-J
jan.12

nov.12

mar.13

PM-K
jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

PM-L
jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

5,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

BTEX (ug/L)
Benzeno

19,0

31,7

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

Tolueno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900

6,5

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900 700,0

-

Etilbenzeno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

15,27

< 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900 300,0

2.730,0

M,p-xilenos

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

49,96

< 0,900

1,0

< LQ

< 0,900 < 0,900

-

-

o-xileno

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

-

-

Total Xilenos

-

-

-

-

49,96

-

1,0

-

-

-

Total BTEX

19,0

31,7

-

-

65,23

6,5

6,0

-

-

-

< 0,900 < 0,900

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável.

-
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Tabela 13 – Resultados analíticos dos poços, PM-M, PM-N e PMN-01
Poços
Mês da coleta

PM-M
jan.12

nov.12

mar.13

PM-N
jun.13

jan.12

nov.12

PMN-01

mar.13

jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

32,0

< 0,900

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

5,0

892,0

BTEX (ug/L)
Benzeno

17,0

12,7

< 0,900

< LQ

9,0

< 0,900 < 0,900

< LQ

308,3

Tolueno

< LQ

< LQ

< 0,900

< LQ

< LQ

< 0,900 < 0,900

< LQ

52,5

Etilbenzeno

< LQ

< LQ

13,0

< LQ

< LQ

14,0

< 0,900

< LQ

13,9

9,5

< 0,900 300,0

M,p-xilenos

< LQ

< LQ

38,5

< LQ

< LQ

40,9

< 0,900

< LQ

50,6

23,6

< 0,900

-

-

o-xileno

< LQ

< LQ

< 0,900

< LQ

< LQ

4,4

< 0,900

< LQ

14,3

< 0,900 < 0,900

-

-

Total Xilenos

-

-

38,5

-

-

45,2

-

-

65,0

23,6

-

Total BTEX

17,0

12,7

51,5

-

9,0

59,2

-

-

439,7

33,1

-

< 0,900 < 0,900 700,0

2.730,0

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável.
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Tabela 14 – Resultados analíticos dos poços, PMN-02, PMN-03 e PMN-04
Poços
Mês da coleta

PMN-02
jan.12

nov.12

mar.13

PMN-03
jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

PMN-04
jun.13

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

BTEX (ug/L)
Benzeno

258,0

467,6

653,2

2409,0

52,0

2.478,0 < 0,900 < 0,900

285,0

< LQ

34,1

39,3

5,0

892,0

Tolueno

678,0

449,5

609,3

2138,0

151,0

2.780,0 < 0,900 < 0,900

956,0

< LQ

20,7

13,5

700,0

-

Etilbenzeno

249,0

128,3

142,8

197,3

28,0

< 0,900 < 0,900

210,0

< LQ

7,8

5,6

300,0

2.730,0

M,p-xilenos

875,0

279,9

329,9

1574

110,0

1.883,0 < 0,900 < 0,900

780,0

< LQ

26,2

25,5

-

-

o-xileno

313,0

148,9

193,6

731,1

42,0

305,0

< LQ

15,0

15,8

-

-

428,8

523,5

2305,1

152,0

2.840,3 < 0,900 < 0,900 1.085,0

-

41,16

41,3

2.373,0 1.474,2 1275,6

7049,4

383,0

8.639,6 < 0,900 < 0,900 2.536,0

-

103,7

99,8

Total Xilenos 1.188,0
Total BTEX

541,3
957,3

< 0,900 < 0,900

500,0 22.200,0
-

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos limites de quantificação dos métodos
analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA – Concentração máxima aceitável.
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Tabela 15 – Resultados analíticos dos poços PMN-05
Poços
Mês da coleta

PMN-05

VI

CMA

(µg/L)

(µg/L)

jan.12

nov.12

mar.13

jun.13

Benzeno

236,0

335,2

112,0

16,3

5,0

892,0

Tolueno

438,0

83,0

35,5

8,3

700,0

-

Etilbenzeno

102,0

139,8

14,2

< 0,900

300,0

2.730,0

M,p-xilenos

456,0

< LQ

< 0,900

3,2

-

-

o-xileno

157,0

7,2

3,2

2,4

-

-

Total Xilenos

613,0

7,2

3,2

5,6

500,0

22.200,0

Total BTEX

1.389,0

565,3

53,0

30,2

-

-

BTEX (ug/L)

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: NA – Não analisado (poço obstruído); < LQ – Concentrações inferiores aos
limites de quantificação dos métodos analíticos; VI – Valor de Intervenção; CMA –
Concentração máxima aceitável.
A Figura 19 representa a evolução da concentração do composto benzeno,
nos poços alvo e de entorno, comparados à meta de remediação.
Figura 19 – Evolução do benzeno nos poços de monitoramento

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados analíticos das amostras de água subterrânea coletadas entre
os dias 25 de junho e 03 de julho 2013, identificaram a presença de fase dissolvida
do composto benzeno em concentração superior ao VI da CETESB (5,00µg/L) nos
poços PM-01, PM-02, PM-04, PM-13, PM-C, PM-H, PMN-02, PMN-04 e PMN-05,
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com concentrações variando entre 16,3 µg/L e 2.409,00 µg/L. Para os compostos
Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos, apenas o PMN-02 apresentou concentrações acima
do VI da CETESB, com as concentrações, Tolueno, 2.138,0 µg/L (VI:700,0 µg/L) e
Xilenos, 2.305,1µg/L (VI: 500,0 µg/L). Em relação aos PAHs, todos os poços
coletados não apresentaram concentrações acima do VI CETESB.
Comparando os resultados da campanha de junho de 2013 com a de março
de 2013, nota-se redução significativa nas concentrações dos compostos
analisados, destacando as concentrações do composto benzeno nos poços PM-01,
PM-02, PM-H e PMN-05. Por outro lado, nota-se que ocorreu acréscimo na
concentração dos compostos benzeno, tolueno, e total de xilenos no poço PMN-02,
provavelmente devido à mobilização da fase dissolvida, pois este poço está
instalado no centro de massa da pluma.
Na Figura 19 nota-se uma variação na concentração do composto benzeno
nos poços que excederam a meta de remediação durante o período. De modo
geral, o PMN-02 é o que indica acréscimo gradativo, já os demais poços apresentam
decréscimo, atingindo gradativamente a meta de remediação, evidenciando a
eficácia da técnica de remediação.
As Figuras de 20 a 22 apresentam a evolução da pluma de fase dissolvida do
composto benzeno conforme as campanhas de novembro de 2012, março e junho
de 2013.
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Figura 20 – Pluma de fase dissolvida benzeno Novembro de 2012

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: s/e = Sem escala
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Figura 21 – Pluma de fase dissolvida benzeno março de 2013

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: s/e = Sem escala
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Figura 22 – Pluma de fase dissolvida benzeno junho de 2013

Fonte: ECOTEST 2012
Legenda: s/e = Sem escala
Conforme a Figura 22, os poços PM-H e PMN-02, apresentam-se com as
concentrações do composto benzeno acima da meta (892,00 µg/L), indicando a
necessidade da continuidade da etapa de remediação por meio da oxidação química
in situ, já que as concentrações estão variando indicando decréscimo gradativo das
concentrações. Assim foi sugerida a execução de quatro campanhas adicionais
onde os resultados destas campanhas não serão apresentadas, devido as etapas
futuras ocorrerem após conclusão do presente trabalho.
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5.2 Inventário do Ciclo de Vida (ICV)
5.2.1 Base de dados para o ICV
Os dados apresentados no Quadro 13 foram obtidos durante a execução das
campanhas de injeção, anotados pelo responsável da atividade de campo. Algumas
informações foram padronizadas, já que não se obteve o dado exato em campo. Os
dados gerais são a base inicial para posterior composição e avaliação do inventário
do ciclo de vida.
Quadro 13 – Dados gerais das campanhas de injeção.
Validação Campanha

Dados
reais

Dados
hipotéticos

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
Subtotal
Médias
10ª
11ª
12ª
13ª
Total

Total
Injetado
(Litros)
4.410,0
3.000,0
4.400,0
1.800,0
2.170,0
750,0
3.650,0
3.510,0
5.590,0
29280,0
3.253,3
3.253,3
3.253,3
3.253,3
3.253,3
45.546,5

Uso
agitador
(horas)
4,0
4,0
4,0
2,0
3,0
1,0
5,0
5,0
8,0
36,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
56,0

Uso
bomba
(horas)
1,9
0,0
1,5
1,5
2,1
0,7
1,0
1,1
1,9
11,8
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
18,3

Persulfato
de Sódio
(kg)
240,0
240,0
240,0
76,0
75,0
100,0
260,0
240,0
285,0
1756,0
195,1
195,1
195,1
195,1
195,1
2.731,5

Fe EDTA
(kg)
64,0
64,0
64,0
20,0
19,5
10,0
75,0
75,0
120,0
511,5
56,8
56,8
56,8
56,8
56,8
795,5

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme Quadro 13, foram realizadas nove campanhas mensais de
injeções, totalizando dezenove dias de trabalho de campo. Antes da primeira
campanha foram realizadas duas visitas de pré-inspeção, sendo que estes dias
foram considerados na contabilização de deslocamento para a área. O volume
injetado, a quantidade de Persulfato de sódio e Ferro EDTA utilizados, foram
contabilizados conforme dados de campo, preenchidos no formulário de campo
(Quadro 11). O tempo de utilização da bomba de injeção obteve-se por meio da
anotação em planilha, conforme o tempo de injeção por poço. Ressalta-se que na
maioria dos poços da área de estudo, a injeção foi realizada por gravidade, sendo
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esta, uma decisão técnica, para evitar a formação de caminhos preferenciais devido
à pressão de injeção da bomba.
Para se determinar o tempo de uso do agitador, primeiramente foi definido um
tempo padrão, já que estes dados não foram anotados em campo. O tempo padrão
foi definido após entrevista com o técnico de campo, que assumiu para cada mistura
agitada o tempo médio de trinta minutos. Ao assumir dados estimados para este tipo
de avaliação, os resultados podem ficar comprometidos. Neste caso recomenda-se a
instalação de um horimetro, no qual quantifica em horas o funcionamento do
equipamento.
Ainda no Quadro 13 observa-se a apresentação de dados médios hipotéticos
por campanha, sendo acrescentados dados de quatro injeções adicionais. Estas
campanhas adicionais foram consideradas por serem hipoteticamente necessárias
para se atingir a meta da remediação, uma vez que o trabalho utilizado para o
estudo efetivamente ainda não foi encerrado para que se pudesse ter um inventário
de todas as campanhas efetivamente realizadas. Portanto, para o modelamento do
ICV, considerou-se os dados reais e os hipotéticos. Assim recomenda-se que para
melhor

confiabilidade

dos

resultados

da

avaliação,

seja

realizado

o

acompanhamento da atividade até o seu encerramento, obtendo dados reais da
atividade.
A seguir o Quadro 14 apresenta os dados gerais relacionados ao
deslocamento para transporte dos insumos, equipamentos e pessoal.
Quadro 14 – Dados gerais de deslocamento
Validação

Dados
reais

Consumo Consumo
diesel
Etanol
(litros)
(litros)

Dist.
(km)

Modelo
veículo

Tipo do
combustível

10/08/12 Pré inspeção
14/08/12
Injeção
21/08/12
Injeção
26/09/12
Injeção

13,2
13,2
13,2
13,2

Modelo 2
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1

Etanol
Diesel
Diesel
Diesel

1,65
1,65
1,65

27/09/12
08/10/12
01/11/12
08/11/12

13,2
13,2
13,2
13,2

Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

1,65
1,65
1,65
1,65

Data

Atividade

Injeção
Injeção
Injeção
Injeção

1,61

continua
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Continuação
Validação

Dados
reais

Dados
reais

Data

Atividade

Dist.
(km)

Modelo
veículo

Tipo do
combustível

21/11/12
22/11/12
23/11/12
24/11/12
25/11/12
26/11/12
27/11/12
28/11/12
29/11/12
01/12/12
08/01/13
09/01/13
06/02/13
06/03/13
07/03/13
11/03/13
12/03/13
13/03/13
14/03/13
15/03/13
22/04/13
23/04/13
24/04/13
22/05/13
23/05/13
24/05/13
25/06/13
26/06/13
27/06/13
28/06/13
02/07/13
03/07/13

Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Injeção
Injeção
Injeção
Injeção
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Injeção
Injeção
Injeção
Injeção
Injeção
Injeção
Injeção
Injeção
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico
Moni. Analitico

13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2

Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2
Modelo 2

Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol

Consumo Consumo
diesel
Etanol
(litros)
(litros)
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,65
1,65
1,65
1,65
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61

continua
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Conclusão
Validação

Data

Subtotal
10ª
(2 dias)
11ª
Dados
(2 dias)
hipotéticos
12ª
(2 dias)
13ª
(2 dias)

Atividade

Dist.
(km)

Modelo
veículo

Tipo do
combustível

528

Consumo Consumo
diesel
Etanol
(litros)
(litros)
31,35
33,81

Injeções

26,4

Modelo 1

Diesel

3,3

Injeções

26,4

Modelo 1

Diesel

3,3

Injeções

26,4

Modelo 1

Diesel

3,3

Injeções

26,4

Modelo 1

Diesel

3,3

79,2

Modelo 2

Etanol

Moni.
6 dias
Analitico
Subtotal
Total

9,66

184,8

13,2

9,66

712,8

44,6

43,5

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: Moni – Monitoramento; Dist – Distância percorrida; Modelo 1 I/Hyundai HR HDLWBSC; Modelo 2 – Fiat Strada Fire 1.4 Flex;

Conforme Quadro 14, a distância percorrida considerada corresponde com o
percurso entre o almoxarifado da ECOTEST e a área de atuação do sistema de
remediação. Para cálculo do consumo dos combustíveis, foi considerada a média de
consumo na cidade (km/L), informada pelo fabricante dos automóveis (Modelo 1=
8,0 km/L e Modelo 02 = 8.9km/L). Quanto aos dados hipotéticos, considerou-se para
as injeções dois dias em média e para o monitoramento analítico, foram
considerados seis dias, sendo o tempo mínimo possível de realização de coleta na
área, devido a técnica adotada (baixa vazão) e quantidade de poços a serem
coletados (29 poços).

O Quadro 15 apresenta a quantidade de materiais utilizados em campo
referente às treze campanhas de injeção conforme cenário real e hipotético.
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Quadro 15 – Dados gerais valores em massa dos materiais e insumos
utilizados nas treze campanhas.
Fluxos

Oxidação Química

Instal.
Oper.
Monit.
Entradas
Uni.
1. Materiais
Luvas de procedimento(1)
kg
7,8
3,12
78,0
(Látex, 0,06 kg/unidade)
Amostrador descartável(2)
kg
3,9
(Polietileno, 0,1 kg/unidade)
Saco de lixo (PVC)(3)
kg
1,56
0,78
Vidraria (frasco vial.=0,002 kg/unidade; um
kg
22,08
ambar= 0,095 kg/unidade)(4)
Mangueira coleta baixa vazão(5)
kg
118,3
(Polietileno ¾”, 0,065 kg /metro)
Mangueria de injeção(6)
kg
1,5
(Polipropileno 11/2” , 0,168 kg/metro)
Conexões (aço inox)(7)
kg
1,2
(8)
Fio elétrico
kg
1,2
(Cobre e pvc, 0,106 kg/metro) 200m
2. Oxidantes
Persulfato de Sódio (Total)
kg
2.731,50
3. Catalisador
EDTA - Ethylenediamine tetraacetic acid(9)
kg
690,494
(10)
FE II (modelado para talco mineral)
kg
105,006
4. Água
Água para mistura (Total)
litros
45.546,53
5. Distância percorrida
Veiculo modelo 01(11)
km
311,6
(12)
Veiculo modelo 02
km
365,0
6. Combustíveis
Combustíveis (Diesel)modelo 1
litros
38,19
modelo 2
Combustíveis (Etanol)
litros
44,5
7. Energia
Bomba de injeção (Consumo médio)(13)
kwh
18,3
(14)
Agitador (consumo médio)
kwh
56
Saídas
1. Efluente da água de lavagem (15)
litros
260
130
(16)
2. Embalagens
kg
26
36
16
Fonte: Adaptado de Cunha 2012
Legenda: Instal. – Instalação; Oper. – Operação; Monit. – Monitoramento; km –
Quilometro; kg – Quilograma; kwh – Kilowatt hora; (1) – Total de 1482 luvas de látex; (2) –
Total de 65 amostradores, valor médio; (3) – Total de 39 sacos de lixo; (4) – Total de 368
frascos, 62 vial de 50ml e 30 Âmbares de 1 litro; (5) – Total de 1972 metros de mangueira;
(6) – Total de 25 metros de mangueira; (7) – Total de 20 conexões; (8) – Total de 20 metros;
(9) – Proporção de 868,0 gramas de EDTA por quilo de catalisador; (10) – Proporção de
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132,0 gramas de Fe II por quilo de catalisador; (11) – Modelo 1 - I/Hyundai HR HDLWBSC;
(12) – Modelo 2 – Fiat Strada Fire 1.4 Flex; (13) – Cálculo realizado conforme especificação
do fabricante consumo 1,1 Kw/1,5cv; (14) – Cálculo realizado conforme especificação do
fabricante consumo 0,55 Kw/0,75cv; (15) – Somatória conforme media de utilização
informada pelo técnico de campo; (16) - Somatória conforme media de utilização informada
pelo técnico de campo.

No Quadro 15 nota-se que a etapa de operação apresenta maiores
quantidades de insumos e materiais, justamente por se tratar da etapa principal do
processo em avaliação.
Quanto à validação do ICV, é confirmada por meio dos Quadros 12 e 15,
sendo que o Quadro 12 apresenta a metodologia de quantificação dos parâmetros
do ICV e o Quadro 15 os resultados desta quantificação. No presente trabalho foi
importante priorizar a obtenção de dados reais. Ressalta-se que optou-se por inserir
as campanhas adicionais hipotéticas, considerando a possibilidade de eliminação da
pluma de contaminação, conforme o cenário atual de execução. Por ser avaliada
somente a etapa de operação, no presente estudo não foram consideradas as
campanhas de monitoramento analítico pós-remediação, que conforme a CETESB
(2009), devem ser realizadas quatro campanhas com periodicidade semestrais. Para
os dados hipotéticos foram considerados valores médios conforme o cenário real.

5.2.2 Cálculo das emissões a partir dos fluxos inventariados e validação do ICV
Para o cálculo das emissões, os fluxos foram medidos, separados por
natureza e etapa do cilco sendo lançados no software GaBi 4.0, onde estes valores
foram relacionados aos bancos de dados de inventario disponíveis conforme o
material e/ou recurso consumido durante a atividade avaliada, operação do sistema
de remediação Oxidação Química.
As informações por meio do website da PE Internacional, foram extraídas do
banco de dados do software GaBi Databases, ELCD - European reference Life-Cycle
Database e Ecoinvent - Centre for Life Cycle Inventories do governo federal da
Suiça. O Quadro 16 apresenta os fluxos relacionados às bases de dados disponível
e determinada para a realização do cálculo das emissões.
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Quadro 16 – Fluxos dos materiais e base de dados para cálculo das
emissões.
Oxidação Química

Fluxos

Base de Dados Referência
Entradas
1. Materiais

Uni.

Luvas de procedimento Látex

kg

Amostrador descartável
Polietileno

kg

Saco de lixo - PVC

kg

Vidraria

kg

Mangueira - Polietileno

Instal.

7,8

Oper.

3,12

1,56

kg

Mangueira - Polipropileno

kg

1,5

Conexões - Aço inox

kg

1,2

Fio elétrico – Cobre e PVC

kg

1,2

Monit.
PE
International:
78,0
GaBi Databases
2006 (1)
PE
International:
3,9
Plastics Europe
(2)
PE
International:
0,78
GaBi Databases
2006 (3)
Ecoinvent:
22,08
Buwal
Plastics Europe:
118,3 ELCD database
(4)
Plastics Europe:
GaBi Databases
2006 (5)
PE
International:
GaBi Databases
2006 (6)
Ecoinvent:
Especialista
Roland Hischier
(7)

Ref: 2005
Publ: 2006
Ref: 1999
Publ/Rev:
2009
Ref: 2005
Publ/Rev:
2012
Ref: 1996
Publ: 1996
Ref: 1998
Publ/Rev:
2008
Ref: 2005
Publ/Rev:
2012
Ref: 2004
Publ/Rev:
2012
Ref: 2005
Publ: 2005

2. Oxidantes
Persulfato de Sódio

kg

2.731,50

Ecoinvent:
Especialista
Jürgen Sutter
(8)

Ref: 2005
Publ/Rev:
2006

3. Catalisador
EDTA - Ethylenediamine
tetraacetic acid

kg

690,494

FE II - modelado para talco
mineral

kg

105,006

Ecoinvent:
Especialista
Ref: 2005
Roland Hischier
(9)
PE
International:
Ref: 2000
GaBi Databases Publ: 2000
2006 (10)

continua
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Conclusão
Oxidação Química

Fluxos
Entradas

Uni.

Instal.

Oper.

Monit.

Base de Dados

Referência

4. Água
Água para mistura
(Total)

litros

45.546,53

Veiculo modelo 01

km

311,6

Veiculo modelo 02

km

PE International:
GaBi Databases
2006 (11)

Ref: 2005

5. Distância percorrida
PE International:
GaBi Databases
2006
PE International:
365,0 GaBi Databases
2006 (13)

Ref: 2005

Ref: 2005

6. Combustíveis
Combustíveis - Diesel) litros

38,19

Combustíveis - Etanol) litros

44,5

PE International:
GaBi Databases Ref: 2000
2006, para o
Brasil
Ecoinvent:
Especialista
Ref: 2000
Jürgen Sutter,
Publ/Rev: 2006
para o Brasil (14)

7. Energia
Bomba de injeção Consumo médio

kwh

18,3

Agitador - Consumo
médio

kwh

56

PE International:
GaBi Databases
2006, para o
Brasil
PE International:
GaBi Databases
2006, para o
Brasil

Ref: 2002
Publ: 2002

Ref: 2002

Saídas
1. Efluente da água de
litros
lavagem
2. Embalagens

kg

26

260

130

36

16

PE International:
GaBi Databases
2006 (15)
PE International:
GaBi Databases
2006 (16)

Ref: 2005
Publ/Rev: 2012
Ref: 2005
Publ/Rev: 2012

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: Ref – referencia; Publ/Rev – Revisão de publicação; Instal. – Instalação;
Oper. – Operação; Monit. – Monitoramento; km – Quilometro; kg – Quilograma; kwh
– Kilowatt hora.
Em geral os bancos de dados referenciados, na composição do inventário,
abrangem todas as etapas do processo e tecnologias relevantes ao longo da cadeia,
representando boa qualidade de dados globais. Os inventários são baseados
principalmente em dados da indústria. Para cada referencia o conjunto de dados
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representa a situação específica do país/região de elaboração, inclusive alguns para
o Brasil. Em geral os conjuntos de dados representam um inventário que considerou
todas as etapas dos processos envolvidos, desde a extração da matéria prima até a
sua produção (Cradle to Gate). Na coluna de referencia do Quadro 16, foi informada
a data da publicação e quando aplicável da ultima atualização, tornado os dados
confiáveis por não estarem desatualizados.
Apesar de todos os fluxos inventariados possuírem dados disponíveis nos
bancos de dados, observa-se que apenas três possuíam dados para o Brasil,
demonstrando a necessidade de elaboração de inventários conforme a situação
específica do pais/região de elaboração e processo produtivo. Assim, após análise e
validação das informações, o cálculo para obtenção das emissões foi executado por
meio do software GaBi 4.0. A Tabela 16 apresenta os resultados das emissões
calculadas a partir dos fluxos inventariados.
Tabela 16 – Emissões dos fluxos inventariados
Instalação Operação
(kg)
(kg)
Recursos
Recursos energéticos
Uso do solo
Recursos materiais
Recursos (Total)
Emissões para atmosfera
Metais pesados no ar
Emissões compostos inorgânicos para o ar
Emissões compostos orgânicos para o ar (VOC)
Outras emissões para a atmosfera
Emissão de partículas para o ar
Emissões radioativas para a atmosfera
Emissões para a atmosfera (Total)
Emissões para a água doce
Medidas analíticas para água doce?
Metais pesados para a água doce
Emissões de compostos inorgânicos para água
doce
Emissões de compostos orgânicos para água
doce
Outras emissões para a água doce
Emissões de partículas para a água doce

Monit.
(kg)

Total
(kg)

2,79E+01
0,00E+00
7,23E+02
7,51E+02

1,81E+04
0,00E+00
1,07E+05
1,25E+05

1,51E+04
0,00E+00
1,14E+04
2,65E+04

3,32E+04
0,00E+00
1,19E+05
1,52E+05

5,97E-05
1,88E+02
3,77E-01
4,65E+02
8,33E-03
1,20E-06
6,53E+02

8,18E-03
6,66E+04
1,11E+02
2,72E+04
8,25E-01
2,13E-04
9,39E+04

2,61E-03
4,74E+04
9,35E+01
1,91E+03
4,89E-01
6,91E-06
4,94E+04

1,08E-02
1,14E+05
2,05E+02
2,95E+04
1,32E+00
2,21E-04
1,44E+05

5,11E-01
1,46E-02

2,21E+00
1,62E+00

5,75E-01
4,62E-02

3,29E+00
1,68E+00

4,51E-01

3,72E+02

6,98E+01 4,42E+02

4,22E-04
0,00E+00
7,55E-02

2,03E-01
0,00E+00
4,74E+01

1,07E-01 3,10E-01
0,00E+00 0,00E+00
2,21E+01 6,96E+01

continua
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Conclusão
Emissões radioativas para a água doce
Emissões para a água doce (Total)
Emissões para a água do mar
Medidas analíticas para água do mar
Metais pesados para a água do mar
Emissões de composto inorgânicos na água do
mar
Emissões de compostos orgânicos na água do
mar
Partículas para a água do mar
Emissões para a água do mar (Total)
Emissões para o solo industrial
Metais pesados para o solo industrial
Emissões de compostos inorgânicos para o solo
industrial
Emissões de compostos orgânicos para solos
industriais
Emissões para o solo industrial (Total)
Fluxos (Total global)

0,00E+00
1,05E+00

0,00E+00
4,24E+02

0,00E+00 0,00E+00
9,26E+01 5,17E+02

3,82E-04
6,86E-05

4,28E-01
1,84E-02

3,93E-01 8,21E-01
1,29E-02 3,13E-02

3,33E-01

1,04E+02 7,88E+01 1,83E+02

2,15E-04
4,26E-03
3,38E-01

6,47E-02 4,71E-02 1,12E-01
2,19E+01 2,12E+01 4,30E+01
1,26E+02 1,00E+02 2,27E+02

7,40E-04

1,28E-01

4,00E-02 1,69E-01

2,37E-03

3,95E-01

1,22E-01 5,19E-01

3,47E-05
3,15E-03
1,41E+03

1,14E-03 7,04E-04 1,88E-03
5,25E-01 1,62E-01 6,90E-01
2,20E+05 7,61E+04 2,97E+05

Fonte: GABI 2004
Legenda: Monit. - Monitoramento
A Tabela 16 apresentou uma somatória global das emissões provenientes da
fabricação dos materiais utilizados, conforme os fluxos inventariados e apresentados
do Quadro 16. Ressalta-se que estes valores foram apresentados de forma global
para validar os dados do Quadro 16, conforme objetivo do trabalho. Para uma
analise mais detalhada, estes dados por fluxos inventariados, poderiam ser
classificados por categorias de impactos e caracterizado conforme o respectivo fator,
resultando na AICV.
A análise das emissões resultantes do uso dos modelos disponíveis nos
bancos de dados do software possibilita uma visão ampla dos aspectos presentes
em todos os processos presentes no ciclo de vida estudado.
O recurso Uso do solo, apresentou valores nulos, provavelmente por haver
insignificância estatística, ou seja, valores que tendem a zero. .
As emissões para o solo industrial são consideradas, já que os inventários
são gerados a partir de dados fornecidos pelas industrias.
Portanto, após composição e análise dos resultados das emissões geradas, é
possível afirmar que o Inventário do Ciclo de Vida (ICV) gerado no presente trabalho
é válido para a continuidade da avaliação, sendo a base para a avaliação de
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impactos. No entanto, ressalta-se que a avaliação de impactos não será realizada, já
que não faz parte do objetivo do presente trabalho.
Para uma representação da possível utilização destes dados, foi realizada
uma validação complementar o ICV, apresentando resultados de uma avaliação de
impactos em termos de pontos de impactos normalizados.

5.2.3 Validação complementar do ICV
Para a validação complementar do ICV, são apresentados de forma
representativa, duas avaliações de impactos, possibilitando a visualização da
continuidade do tratamento e avaliação dos dados obtidos no ICV conforme
metodologia da ACV. Os impactos foram modelados conforme as metodologias de
avaliação de impacto CML2001 e EDIP2003. Utilizou-se as duas metodologias na
representação, já que consideram categorias de impactos comumente encontrada
na literatura mundial de pesquisas sobre o assunto.
Os resultados apresentados estão em pontos de impactos normalizados, que
apresentam de forma mais abrangente os impactos ambientais capturados por cada
modelamento. Segundo a PE INTERNACIONAL (2010), a normalização envolve
exibir a magnitude dos resultados dos indicadores de impactos em relação a uma
quantidade de referencia.
Para a realização da normalização foram adotados valores de referencia
globais (valores de impactos) conforme sistema de modelagem do CML 2001 e EDIP
2003.
Ressalta-se que não serão realizadas interpretações aprofundadas do
modelamento de impactos, sendo que estes são apresentados para uma
caracterização geral, para validação do ICV, seguindo a sequencia sugerida pela
metodologia de ACV e objetivo do presente estudo.
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Quadro 17 – Quantificação em pontos de impactos normalizados (CML 2001)
Categorias de Impactos
Diminuição abiotica (ADP)
Potencial de acidificação (AP)
Potencial de eutrofização (EP)
Potencial de aquecimento global (GWP
100 anos)
Potencial de diminuição da camada de
ozônio (ODP estado estacionário)
Potencial de formação fotoquimica de
ozônio (POCP estado estacionário)
Radiação radioativa (RAD)

Instalação OperaçaoMonitoramento Total
4,41E-12 3,33E-09
2,88E-09
6,21E-09
9,88E-13 5,38E-10
4,03E-10
9,42E-10
1,12E-12 5,14E-10
4,56E-10
9,72E-10
3,18E-11

1,24E-08

1,09E-08

2,33E-08

1,21E-14

2,33E-12

1,38E-13

2,48E-12

1,00E-12

1,30E-09

1,18E-09

2,49E-09

2,03E-13

3,63E-11

1,18E-12

3,77E-11

Fonte: GABI 2004
Figura 23 – Gráfico modelamento dos impactos (CML 2001)
GaBi diagram:Remediaçao por Oxidaçao Quimica In Situ - Inputs/Outputs
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f
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CML2001, Abiotic Depletion (ADP)
CML2001, Acidification Potential (AP)
CML2001, Eutrophication Potential (EP)
CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years)
CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state)
CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP)
CML2001, Radioactive Radiation (RAD)

1,3e-8
CML2001, Experts IKP (Central Europe)

1,2e-8
1,1e-8
1,0e-8
0,9e-8
0,8e-8
0,7e-8
0,6e-8
0,5e-8
0,4e-8
0,3e-8
0,2e-8
0,1e-8
0,0e-8
Operaçao

Fonte: GABI 2004

Monitoramento

Instalaçao
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Quadro 18 – Quantificação em pontos de impactos normalizados (EDIP 2003)
Categorias de Impactos
Efeitos cancerígenos à saúde humana
Potencial de acidificação
Eutrofisação aquatica
Aquecimento global

Instalação Operação
2,61E-02 1,13E+01
2,71E-03 6,73E-01
6,43E-04 5,73E-01
1,83E-02 7,21E+00

Monit.
9,62E+00
4,79E-01
5,07E-01
6,34E+00

Total
2,09E+01
1,15E+00
1,08E+00
1,36E+01

Potencial de formação fotoquimica de ozônio 2,42E-06 1,35E-03 1,15E-03 2,50E-03
(Impacto à saude humana e materiais)
Potencial de formação fotoquimica de ozônio 2,29E-03 1,31E+00 1,11E+00 2,42E+00
(Impacto à vegetação)
Potencial de depleção da camada de ozônio 1,27E-03 2,45E-01 1,45E-02 2,61E-01
Eutrofisação terrestre
9,23E-04 1,27E+00 1,17E+00 2,44E+00

Fonte: Gabi 2004
Figura 24 – Gráfico modelamento dos impactos (EDIP 2003)
GaBi diagram:Remediaçao por Oxidaçao Quimica In Situ - Inputs/Outputs
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c
d
e
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e
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g
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d
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c
d
e
f
g
b
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d
e
f
g
b
c
d
e
f
g
b
c
d
e
f
g

EDIP 2003, Acidification potential
EDIP 2003, Aquatic eutrophication
EDIP 2003, Global w arming
EDIP 2003, Photochemical ozone formation - impact on human health and materials
EDIP 2003, Photochemical ozone formation - impact on vegetation
EDIP 2003, Stratospheric ozone depletion
EDIP 2003, Terrestrial eutrophication

EDIP 2003, Env. imp. eval. (PET W, EU 2004)

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Operaçao

Monitoramento

Instalaçao

Fonte: GABI 2004
Conforme os dados apresentados nos Quadros 17 e 18 e nas Figuras 23 e
24, é possível observar que em ambas as metodologias de avaliação de impactos
utilizadas (CML 2001 e EDIP 2003) o impacto de maior relevância foi o Potencial de
aquecimento global. A etapa de operação apresentou maior impacto, provavelmente
pela demanda de insumos e materiais utilizados. A proximidade na pontuação da
etapa de monitoramento quanto ao impacto potencial de aquecimento global, pode
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estar relacionada à similaridade quanto ao numero de visitas consequentemente a
distância percorrida.
A etapa de instalação apresenta baixo impacto também em ambas as
metodologias de avaliação. Este fato pode estar relacionado ao tipo de sistema de
injeção utilizado bem como a estratégia definida para o projeto do estudo de caso,
ou seja, para operação do sistema móvel de injeção do presente estudo, foi
necessário somente a instalação de pontos de energia elétrica e água, pois a linha
de injeção utilizada foi aérea, sendo desnecessária a realização de obra civil para
instalação de linhas subterrâneas e os poços de monitoramento existentes na área
foram utilizados como poços de injeção, não sendo realizada a instalação de poços
de injeção. Com a ausência destas atividades, nota-se a baixa representatividade da
etapa de instalação na avaliação de impactos.
Para uma avaliação quanto ao impacto potencial gerado pela atividade e
conclusão se estes valores são altos ou baixos, seria necessária a comparação com
resultados de uma avaliação elaborada para outra técnica de remediação, sendo
estes resultados a referencia para a comparação.
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6 CONCLUSÃO
Áreas contaminadas passam pelo processo de remediação eliminando o risco
oferecido pela contaminação existente, resultando na reabilitação e possibilitando o
uso pretendido. A atividade de remediação é uma das principais ações que
possibilita o gerenciamento deste problema. Tornou-se necessário a avaliação do
desempenho ambiental da atividade de remediação, já que é utilizada mundialmente
e em grande escala. Uma das formas de avaliação deste tipo de atividade é a
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV).
Estudos de ACV já são executados mundialmente com esta abordagem,
onde aplicam-se os resultados da avaliação para escolha da técnica ideal ao
cenário, melhoria do desempenho ambiental bem como a redução nos custos do
projeto. Na maioria dos estudos existentes, a metodologia de ACV é aplicada para
comparar resultados entre técnicas. A avaliação de uma única técnica é menos
comum, no entanto é igualmente representativa para a melhoria do processo quanto
ao seu desempenho ambiental.
O estudo de caso avaliado consistiu em uma oxidação química por meio de
persulfato de sódio. A etapa da remediação foi realizada no período de Agosto de
2012 a Maio de 2013, totalizando 09 campanhas de injeção. Após realização do
monitoramento analítico realizado em junho de 2013, foi constado que os poços PMH e PMN-02, apresentaram concentrações do composto benzeno, acima da meta
(892,00 µg/L), indicando assim a necessidade da continuidade da etapa de
remediação por meio da oxidação química in situ. Assim, foi sugerida a execução de
quatro campanhas adicionais, sendo estes resultados não apresentados, devido à
conclusão preliminar do presente trabalho. Quanto à eficácia do sistema, apesar de
não atingida a meta até o monitoramento analítico realizado em junho de 2013,
observou-se variação das concentrações indicando, decréscimo gradativo das
concentrações devido a aplicação da técnica.
A oxidação química já foi avaliada por alguns estudos de ACV. Por se tratar
de uma técnica em desenvolvimento e já aplicada em muitos projetos de remediação
no mundo, justificou a adoção do presente estudo de caso, possibilitando a
utilização dos dados obtidos para novas pesquisas e/ou para melhoria na execução
da atividade prática.
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Para a elaboração do ICV utilizou-se dados reais de um projeto de
remediação, sendo este o principal fator de validação da presente pesquisa. Na
tentativa de se obter um cenário ideal para avaliação, foram incluídas quatro etapas
hipotéticas considerando a eliminação do risco à saúde humana ao reduzir as
concentrações do composto benzeno abaixo da meta 892,00µg/L.
A unidade funcional para elaboração do inventário foi a remediação por
oxidação química in situ de uma área volumétrica de 346,5 m3 contaminada por
benzeno, reduzindo a concentração média de 7,127µg/L para 892ug/L, no tempo de
13 meses.
Após elaboração do Inventário onde os fluxos referentes à atividade avaliada
foram quantificados, foi realizado o cálculo das emissões. Para o cálculo das
emissões, os dados obtidos após quantificação dos fluxos foram lançados no
software GaBi 4.0, sendo estes valores relacionados aos bancos de dados de
inventario, disponíveis conforme o material e/ou recurso consumido durante a
atividade avaliada.
O Inventário utilizou as bases de dados do software GaBi Databases, ELCD European reference Life-Cycle Database e

Ecoinvent - Centre for Life Cycle

Inventories do governo federal da Suiça, sendo apresentadas as referencias quanto
ao ano de publicação bem como atualizações quando necessário, sendo este um
fator que valida as informações utilizadas bem como os resultados do ICV.
Após as constatações e revisões realizadas quanto aos resultados do ICV, foi
possível valida-lo, sendo possível afirmar que os seus dados são próprios para
embasar uma avaliação de impactos.
O presente estudo conclui que para a composição do Inventário do Ciclo de
Vida de uma atividade é necessário um prévio planejamento para que durante a
execução, os fluxos sejam quantificados conforme a realidade, evitando a utilização
de dados estimados, possibilitando uma melhor confiabilidade dos dados finais, que
corresponderão ao máximo à realidade.
De forma a complementar a validação do inventário, com as emissões globais
obtidas, foi realizada de forma representativa a avaliação de impactos sendo os
resultados apresentados em pontos de impactos normalizados. Para a avaliação de
impactos utilizaram-se as metodologias de avaliação CML 2001 e EDPI 2003. O
modelamento dos impactos foi feito por meio do software GABI 4.0, tendo apenas
um caráter representativo, não sendo realizada uma analise critica e detalhada dos
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resultados apresentados, pois seria necessária uma comparação entre técnicas de
remediação, possibilitando a avaliação se os resultados obtidos são muito ou pouco
impactantes em relação ao valor de referencia.
No entanto os gráficos representaram que o impacto ambiental de maior
relevância foi o potencial de aquecimento global, para ambas as metodologias de
avaliação de impactos adotadas. A etapa de operação foi a que apresentou maior
impacto, seguida pelo monitoramento e instalação. É justificável que a etapa
operacional seja a de maior impacto devido à estratégia de execução do estudo de
caso, ou seja, injeções realizadas por meio de treze campanhas, tornando-se a
etapa com maior utilização de insumos e materiais. Outros fatores que intensificaram
os impactos para a etapa de operação, foi o fato de o sistema utilizado ser móvel,
não sendo necessária a execução de obra civil, para instalação de linha
subterrânea, pois as injeções foram executadas por meio de linhas aéreas. O
segundo ponto foi devido a não instalação de poços de injeção, já que foram
utilizados os poços de monitoramento existentes.
As incertezas da avaliação que impossibilitam uma conclusão de maior
relevância para a atividade em todo o ciclo de vida estão principalmente
relacionadas à etapa de instalação, devido às diferenças de execução, conforme
citado acima.
Ressalta-se também que a etapa de monitoramento pós-remediação não foi
considerada no presente trabalho, já que o objetivo foi avaliar a etapa operacional.
Assim, com a avaliação do presente estudo, pode-se concluir que o teste
piloto bem como a injeção realizada por meio de poços de injeção poderia aumentar
a eficiência da remediação diminuindo o tempo de execução do projeto. Com o
cenário ideal em pratica, o oxidante poderia ser injetado em um número menor de
campanhas, podendo assim diminuir o impacto da etapa operacional. Para a etapa
de monitoramento ao invés de monitoramento em todos os poços, poderiam ser
realizadas campanhas trimestrais somente nos poços alvos e semestral para
avaliação geral do cenário, assim diminuiriam os fluxos relacionados ao
deslocamento bem como materiais e insumos utilizados nos monitoramentos
analíticos.
Por se tratar de uma nova metodologia com poucos trabalhos publicados no
Brasil, faltam informações quanto ao método mais representativo de avaliação
conforme a realidade nacional de execução de projetos de remediação ambiental.
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Para o Estado de São Paulo, um avanço expressivo nesta questão foi a
publicação do decreto n°59.263, de 5 de junho de 20 13, iniciando de forma legal os
principio de desenvolvimento sustentável aos projetos nacionais de remediação.
Ainda julga-se necessário que por parte do órgão publico (CETESB) a instituição de
grupos técnicos de trabalho, propiciando publicações de instruções técnicas e
normas, fomentando a aplicabilidade do conceito remediação sustentável.
Ao

setor

privado,

inicialmente

às

consultorias

ambientais,

cabe

o

desenvolvimento interno com a incorporação deste serviço, podendo ser oferecido
para escolha dos seus respectivos clientes. Aos clientes cabe a conscientização não
somente ao ponto principal da atividade de remediação, ou seja, mitigar o risco, mas
sim a consideração da atividade global, avaliando todas as etapas e seus impactos,
possibilitando uma melhor escolha da estratégia de execução, de melhor
desempenho ambiental.
Por fim destaca-se uma questão cultural nacional, relacionada com a não
interação dos centros acadêmicos entre si, consultorias ambientais, órgãos
ambientais e setor privado, podendo esta interação propiciar a troca de experiências
enriquecendo o tema em termos teóricos e práticos, possibilitando grandes avanços
na questão de desenvolvimento sustentável e, especificamente, a remediação
sustentável.
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Conforme realização do presente estudo recomenda-se que ao elaborar um
Inventário do Ciclo de Vida, todos os fluxos devem ser quantificados exatamente
conforme a utilização ou consumo, eliminando as incertezas ao assumir dados
médios e/ou estimados.
Foi observado também que os bancos de dados consultados possuem
poucos inventários realizados para processos produtivos nacionais, assim
recomenda-se a elaboração destes bancos de dados, os quais contribuirão para o
enriquecimento e a legitimidade dos trabalhos de ACV nacionais.
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Autorização para utilização das informações do estudo de caso

