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RESUMO

Esta pesquisa tem como principal intuito avaliar as principais nanopartículas
utilizadas para a decloração do composto organoclorado Tricloroeteno (TCE). Podese afirmar que as nanopartículas de ferro zero valente, nanopartículas bimetálicas de
ferro e nanopartículas de ferro zero valente com superfície modificada são os
principais nanomateriais utilizados para a promoção da decloração abiótica de TCE
in situ, tanto dissolvido em água subterrânea quanto em fase livre e residual.
Entretanto, as demonstrações em campo continuam limitadas, e embora tenham
sido alcançados excelentes resultados em termos de eficiência no tratamento em
escala laboratorial, os sistemas em subsuperfície são bastante complexos e
representam complicações adicionais na adoção da técnica em campo. Somam-se a
isso à insegurança em relação ao uso dos agentes de remediação em nanoescala,
quando se trata de riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, em
função da falta de estudos conclusivos acerca da ecotoxicologia dos nanomateriais e
estudos sobre os fenômenos de transporte em subsuperfície, além da falta de
marcos regulatórios nacionais e internacionais e medidas de segurança devidamente
definidas, para o uso seguro da nanotecnologia. Como resultado desta pesquisa,
recomenda-se o aprofundamento nos estudos acerca da toxicidade das
nanopartículas de ferro, durante a exposição ao ser humano e ao meio ambiente,
bem como dos estudos sobre os fenômenos de transporte associados às
nanopartículas de ferro in situ, a elaboração de softwares específicos para a
predição do comportamento in situ das nanopartículas, o desenvolvimento de
ferramentas de medição direta in situ das nanopartículas, o aprofundamento dos
estudos acerca da penetração das nanopartículas em equipamentos de proteção
individual e o desenvolvimento de marcos regulatórios para a aplicação segura da
nanotecnologia, de modo geral.
Palavras Chave: Contaminação de águas subterrâneas; Nanopartículas de ferro;
Nanotecnologia; Organoclorados, Remediação.

ABSTRACT
Use of Iron Nanoparticles for Remediation of Groundwater Contaminated by
Trichloroethylene.
This research has as main objective to assess the main nanoparticles used for
the dechlorination of chlorinated organic compound Trichloroethylene (TCE). It can
be argued that zero valent iron nanoparticles, bimetallic nanoparticles of iron and
surface modified zero valent iron nanoparticles are the main nanomaterials employed
to promote abiotic dechlorination of TCE in situ, both dissolved in groundwater or in
free and residual phases. However, field demonstrations remain limited, and although
it have been achieved excellent results in terms of treatment effectiveness in
laboratory scale, subsurface systems are quite complex and represent additional
complications in the adoption of the technique in the field. Added to this, the
uncertainty regarding the use of nanoscale remediation agents when it comes to
potential risks to human health and the environment, due to the lack of conclusive
studies on the ecotoxicology of nanomaterials and studies of fate and transport in
subsurface, and the lack of national and international regulatory frameworks and
security measures properly defined, for the safe use of nanotechnology. As a result
of this research, it is recommended the evaluation of toxicity studies of iron
nanoparticles during exposure to humans and the environment, as well as studies of
fate and transport associated with iron nanoparticles in situ, development of specific
software for prediction of the behavior of nanoparticles in situ, development of direct
measurement tools of nanoparticles in situ, deepening of the studies about the
penetration of nanoparticles in personal protective equipment and development of
regulatory frameworks for the safe application of nanotechnology in general.

Keywords: Groundwater contamination;
Nanotechnology; Remediation
.

Organochlorinateds,

Nanoparticles;

Lista de ilustrações
Figura 1 –

Cadastro de Áreas Contaminadas no Estado de São
Paulo

22

Figura 2 –

Representação esquemática da molécula de tricloroeteno

27

Figura 3 –

Diagrama dos Mecanismos de Transporte de CAH em
subsuperfície

33

Figura 4 –

Seção esquemática de uma área contaminada por DNAPL

34

Figura 5 –

Área superficial específica (SSA) versus diâmetro da
partícula

40

Figura 6 –

Comparação entre a SSA de micro e nano partículas ZVI

40

Figura 7 –

Tendência de investimentos em nanotecnologia – governo
norte-americano

42

Figura 8 –

Imagem de partículas de ferro em nanoescala

44

Figura 9 –

nZVI com casca de borato

46

Figura 10 –

Esquema da camada estacionária do fluido ligada à
partícula dispersada

50

Figura 11 –

Potencial zeta versus pH

51

Figura 12 –

Caminhos de redução abiótica de TCE (Hidrogenólise e βeliminação)

54

Figura 13 –

Semi reações de degradação do TCE pelo nZVI

55

Figura 14 –

Exemplo de um teste de bancada, produzido em uma
coluna experimental

58

Figura 15 –

Seção esquemática de injeção de nZVI via Direct-push

59

Figura 16 –

Nanopartícula bimetálica composta de ferro e paládio e
óxido de ferro

64

Figura 17 –

Esquema da injeção in situ de partículas bimetálicas em
nanoescala

66

Figura 18 –

Nanopartículas de Ferro Zero Valente com Superfície
Modificada

69

Figura 19 –

Partícula composta de etil sílica e nZVI

72

Figura 20 –

Nanopartículas de etilsílica e nZVI, em TCE dissolvido e
em fase livre

73

Figura 21 –

Fotografia microscópica e representação esquemática de
uma gota de EZVI

74

Figura 22 –

Propriedades das nanopartículas em contato com DNAPL

75

Figura 23 –

Localização dos pontos de amostragem e monitoramento
na área do teste

76

Figura 24 –

Interações críticas das nanopartículas com o meio

80

Figura 25 –

Seção esquemática - teste em campo

87

Figura 26 –

Transporte de nZVI em campo – distância versus tempo

88

Quadro 1 –

Principais nanopartículas utilizadas para remediação de
solo e água in situ

43

Quadro 2 –

Principais métodos de obtenção das nZVI

48

Quadro 3 –

Características das principais nZVI com superfície
modificada

73

Quadro 4 –

Vantagens e limitações da técnica

98

Lista de tabelas

Tabela 1 –

Propriedade químicas e físicas do tricloroeteno

27

Tabela 2 –

Valores de Intervenção - Tricloroeteno

31

Tabela 3 –

Características das principais nZVI disponíveis para
remediação

49

Tabela 4 –

LD50 de E.coli após a exposição a nanopartículas de
óxidos metálicos

82

Lista de abreviaturas e siglas

ABDI

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial

ACGHI

American Conference of Industrial Hygienists

ACS

American Chemical Society

As

Arsênio

ASTM

American Society for Testing Materials

ATP

Adenosine Triphosphate (Trifosfato de Adenosina)

ATSDR

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

BNP

Bimetallic Nanoscale Particle

BSI

British Standard Institution

CAH

Chlorinated Aliphatic Hydrocarbon

CAS

Chemical Abstract Number

CBEN

Center for Biological and Environmental Nanotechnology

Cd

Cádmio

CETESB

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CFC

Clorofluorcarbono

CGEE

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

CIMAS

Congresso Internacional do Meio Ambiente Subterrâneo

CIS-DCE

cis – Dicloroeteno ou cis – Dicloroetileno

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
Cr

Cromo

Cu

Cobre

CV

Cloreto de Vinila

DCA

Dicloroetano

DCE

Dicloroeteno

DDT

Diclorofeniltriclororetano

DNA

Deoxyribonucleic Acid (Ácido Desoxiribonucléico)

DNAPL

Dense NonAqueous Phase Liquid

EDF

Environmental Defense Fund

EDL

Eletrostatic Double Layer

EPI

Equipamento de Proteção Individual

ETES

ethyl triethoxysilane

EZVI

Emulsified Zero Valent Iron

HCl

ácido clorídrico

Hg

Mercúrio

HSDB

Hazardous Substances Data Bank

IARC

International Agency for Research on Cancer

ICSS

International Center for Soil and Contaminated Sites

INC

Illinois Nanotechnology Collaborative

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

ISO

International Organization for Standardization

ITRC

Interstate Technology & Regulatory Council

LNAPL

Light NonAqueous Phase Liquid

MCT

Ministério da Ciência e Tecnologia

MDIC

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

NAFVAC

Naval Facilities Engineering Command

NASA

National Aeronautics and Space Administration

Ni

Níquel

NIA

Nanotechnology Industries Association

NIOSH

National Institute for Occupational and Safety Health

NNI

Nanotechnology National Initiative

NRC

National Research Council

NSF

National Science Foundation

NTP

National Toxicology Program

NZVI

nanoscale Zero Valent Iron

OD

Oxigênio Dissolvido

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

ORP

Oxidation Reduction Potential

OSHA

Occupational Safety and Health Administration

PAE

Programa em Áreas Estratégicas

PBR

Permeable Reactive Barrier

PCB

Polychlorinated Biphenyl (Bifenilas Policloradas)

PCE

Percloroeteno, tetracloroeteno ou tetracloroetileno

PDP

Política de Desenvolvimento Produtivo

PH

Potencial Hidrogeniônico

PMAA

Polymethacrylic Acid (Ácido Polimetacrílico)

PMM

Polymethylacrilate (Polimetilacrilato)

PPT

Pressure Pulse Technology

PSS

Polystyrenesulfonate (Poliestirenossulfonato)

PVC

polimerização de cloreto de polivinila

RNIP®

Reactive Nanoscale Iron Particle

RoC

Report on Carcinogenics

ROS

Reactive Oxygen Species

Se

Selênio

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente
SQI

Substância Química de Interesse

SSA

Specific Surface Area

SVE

Soil Vapor Extraction

TCE

Tricloroeteno ou tricloroetileno

TEM

Transmission Electron Microscopy

TEOS

tetraethyl ortosilicate

UKEA

United Kingdom Environmental Agency

USACE

United States Army Corps of Engineers

USEPA

United States Environmental Protection Agency

USGS

United States Geologycal Survey

USP

Universidade de São Paulo

VOC

Volatile Organic Compound

WNP

Working Party on Nanotechnology

WPN

Working Party on Nanotechnology

ZVI

Zero Valent Iron

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

15

2 OBJETIVOS

18

2.1 Objetivo Geral

18

2.2 Objetivos Específicos

18

3 MÉTODO

19

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

21

4.1 Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

21

4.2 Uso e Ocorrência do Tricloroeteno

26

4.3 Fase Líquida Não Aquosa e Densa

31

4.4 Técnicas de Remediação de Fase Líquida Não Aquosa e Densa

35

4.5 Nanotecnologia e Aplicações em Remediação de Águas Subterrâneas

37

4.6 Nanopartículas de Ferro Zero Valente (nZVI)

44

4.6.1 Processo de Obtenção das nZVI

47

4.6.2 Características e Fatores que Afetam a Performance das nZVI

49

4.6.3 Processo de Decloração do TCE por meio da nZVI

53

4.6.4 Uso de nZVI in situ

56

4.6.5 Aplicações de nZVI em campo – Estudo de Caso

60

4.7 Partículas Bimetálicas em Nanoescala

62

4.7.1 Aplicações de Partículas Bimetálicas em Campo – Estudo de Caso

65

4.8 Nanopartículas de Ferro Zero Valente com Superfície Modificada

68

4.8.1 Aplicações de nZVI com Superfície Modificada em Campo – Estudo
de Caso

74

4.9 Toxicidade e Fenômenos de Transporte das Nanopartículas

79

4.10 Legislação Nacional e Internacional

91

5 DISCUSSÃO

94

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

99

REFERÊNCIAS

101

REFERENCIAS CONSULTADAS

105

GLOSSÁRIO

107

15

1 INTRODUÇÃO

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2013), a origem de
áreas contaminadas está relacionada ao desconhecimento, em épocas passadas,
de procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas, ao desrespeito
a esses procedimentos seguros e à ocorrência de acidentes e ou vazamentos
durante o desenvolvimento de processos produtivos, de transporte ou ainda de
armazenamento de matérias primas e produtos.
Em consulta ao cadastro de áreas contaminadas de São Paulo, elaborado pela
Cetesb e disponibilizado para consulta pública, pela primeira vez, em 2002, cuja
última atualização data de dezembro de 2011, verificou-se que os principais grupos
de contaminantes encontrados nas áreas contaminadas do Estado são os solventes
aromáticos, seguidos dos combustíveis líquidos, hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos, metais pesados e solventes halogenados.
Devido à alta densidade industrial do Estado de São Paulo, o Estado mais
desenvolvido e industrializado do país, as contaminações por solventes halogenados
têm papel proeminente nas contaminações de solos e águas subterrâneas, em
função de seu uso, até os dias atuais, especialmente nos tratamentos de superfícies
metálicas, como desengraxantes, e na produção de produtos em geral. Destaca-se
do grupo dos solventes halogenados o composto denominado Tricloroeteno (TCE)
devido ao fato de ser um composto carcinogênico e tóxico ao ser humano (WA et al.,
2013).
Segundo o órgão ambiental do Reino Unido, a United Kingdom Environment Agency
(2003), em termos de características como contaminante, o tricloroeteno é
classificado como um Dense NonAqueous Phase Liquid (DNAPL), ou seja, uma fase
líquida não aquosa e mais densa que a água, a qual possui a habilidade de migrar
para profundidades significativas abaixo do nível d’água subterrânea, onde dissolvese lentamente no processo de percolação e no sentido de fluxos subterrâneos,
formando plumas de fase residual, livre, dissolvida, vapor e adsorvida.
O significado dos DNAPLs como contaminantes do solo e água subterrânea não
havia sido reconhecido até meados de 1980. Essa falta de reconhecimento por parte
da indústria, agências reguladoras e comunidades de pesquisa científica, é devida
parcialmente ao fato de que métodos analíticos e equipamentos necessários para
detectar baixas concentrações de compostos orgânicos na água subterrânea não
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eram amplamente difundidos ou começaram a ser usados apenas recentemente. A
isso soma-se o fato de que alguns fabricantes de compostos químicos, durante o
período que compreende 1940 a 1970, adotavam como “prática aceitável” dispor
sobre a terra seca os solventes clorados usados e os resíduos de destilação para
evaporação. Essa prática reconhecia a natureza volátil de muitos dos DNAPLs,
porém desconhecia a facilidade dos mesmos em se infiltrar rapidamente na
subsuperfície, causando a contaminação do solo e água subterrânea (UNITED
KINGDOM ENVIRONMENT AGENCY, 2003).

Algumas experiências ao longo dos últimos 30 anos têm demonstrado a dificuldade
em investigar DNAPLs e o desafio de remediar áreas por eles impactadas. Esse
desafio resultou na introdução de inúmeras técnicas de remediação inovadoras,
principalmente nos últimos dez anos. Porém, enquanto algumas técnicas podem ser
consideradas consolidadas, outras encontram-se em estágio experimental e ainda
não possuem vasta experiência prática. Algumas técnicas são específicas para o
tratamento de zonas fonte de DNAPLs, outras podem atuar tanto nas zonas fonte
quanto na pluma de fase dissolvida.
De acordo com o órgão ambiental norte-americano, a United States Environmental
Protection Agency (2011), no começo dos anos 90, baseado no sucesso do uso de
partículas metálicas em macroescala, tais como o ferro zero valente usado para
preencher barreiras reativas permeáveis no tratamento de plumas de DNAPLs,
partículas metálicas em nanoescala começaram a ser estudadas e aplicadas como
técnica de remediação in situ. Dessa forma surgiu a nanorremediação ou
remediação por meio da nanotecnologia, técnica de remediação in situ de áreas
contaminadas que envolve a aplicação de materiais em nanoescala, ou
nanomateriais (KARN; KUIKEN; OTTO, 2009).
Face ao desafio em remediar in situ águas subterrâneas contaminadas por DNAPLs,
torna-se pertinente esta pesquisa, a qual tem como principal intuito apresentar o
cenário atual dessa nova técnica de remediação, especificamente na sua aplicação
para a remediação de águas subterrâneas impactadas por tricloroeteno, tanto na
zona fonte (fase livre e residual) quanto na pluma de fase dissolvida, por meio de
nanopartículas de ferro e suas variantes, bem como sua competitividade frente a
técnicas de vanguarda existentes na área de gerenciamento de passivos ambientais.
Entretanto, ainda faltam de ferramentas diretas de detecção da presença das
nanopartículas em subsuperfície, bem como estudos conclusivos sobre os
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fenômenos de transporte, ecotoxicidade e segurança ocupacional, de modo que
existem muitas lacunas a serem preenchidas para o uso seguro das nanopartículas,
seja na manufatura, seja na aplicação in situ.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos pretendidos com a pesquisa exploratória desenvolvida foram divididos
em geral e específicos, conforme descrição a seguir:

2.1 Objetivo Geral

Tem-se como objetivo geral a pesquisa exploratória para caracterizar os principais
tipos de nanopartículas de ferro utilizadas para a remediação de água subterrânea
impactada por tricloroeteno.

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desta pesquisa são:


levantar o uso e ocorrência de tricloroeteno e suas propriedades físicoquímicas;



levantar os tipos de nanopartículas de ferro utilizadas para remediação de
água subterrânea contaminada por tricloroeteno;



levantar dados sobre fenômenos de transporte e toxicidade ao ser humano
e ao meio ambiente das nanopartículas estudadas;



levantar a legislação vigente atualmente sobre nanotecnologia;



fornecer uma visão geral sobre a técnica (prós e contras na aplicação in
situ).
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3 MÉTODO

Este trabalho foi elaborado com base numa ampla pesquisa exploratória acerca do
tema remediação de águas subterrâneas contaminadas por TCE por meio da
aplicação de nanopartículas de ferro. Segundo Gil (1999 apud GIL, 2008), as
“pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”.
Dessa forma, efetuou-se uma revisão bibliográfica acerca de áreas contaminadas, e
técnicas de remediação consagradas e emergentes, e também do tricloroeteno e a
sua classificação dentro do contexto geral do trabalho, assim como sobre
nanotecnologia e nanomateriais, principalmente nanopartículas de ferro, que vêm
sendo estudados e aplicados na remediação de sítios contaminados por TCE. Foi
avaliado, ainda, o arcabouço legal vigente, tanto no Brasil quanto no mundo, a
respeito da nanotecnologia.
Para a revisão sobre o tema áreas contaminadas e técnicas de remediação foram
consultados os portais de órgãos ambientais consagrados nas redes mundiais, tais
como o do órgão ambiental norte-americano, a United States Environmental
Protection Agency (USEPA), da agência ambiental do Reino Unido, a United
Kingdom Environment Agency (UKEA), do órgão colegiado e de caráter deliberativo
e consultivo do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o órgão ambiental do Estado de São
Paulo, a Companhia Estadual de Meio Ambiente (CETESB).
A revisão acerca do tema remediação por nanomateriais iniciou-se por meio da base
de dados da American Chemical Society (ACS), especificamente os artigos
publicados no Journal of Environmental Science and Technology, na seção
Remediation and Control Technologies, principalmente no período compreendido
entre 1996 e 2013. Destaca-se que esta base de dados foi de extrema relevância
para a presente pesquisa e que o ano de 1996 foi utilizado como marco inicial das
buscas por tratar-se do ano em que o primeiro artigo científico a respeito de
remediação por meio de nanomateriais foi publicado.
Também utilizou-se a base de dados PubMed, PubChem e Science Direct
buscando-se palavras-chave “trichloroethylene”, “nanotechnology”, “remediation”,
onde foram selecionados os principais trabalhos publicados nos últimos dez anos.
Foram consultados livros do catálogo da rede de bibliotecas da Universidade de São
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Paulo (USP) e biblioteca do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT), bem como foram adquiridos livros específicos sobre remediação por
meio de nanotecnologia.
Para avaliação de dados acerca da toxicologia do tricloroeteno foram consultadas
base de dados consagradas, tais como a Agência de Substâncias Tóxicas e Registro
de Doenças norte-americana, a Agency for Toxic Substances and Disease Registry
(ATSDR) e o Banco de Dados de Substâncias Perigosas norte-americano, o
Hazardous Substances Data Bank (HSDB).
A legislação de interesse à pesquisa foi consultada principalmente nos sites de
órgãos públicos federais, incluindo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC), Ministério de Ciências e Tecnologia (MCT), Ministério do
Meio Ambiente e o Órgão de Padronização Internacional, a International
Organization for Standardization (ISO).
Uma vez que não se conhecem e não se dispõe de áreas contaminadas em
processo de reabilitação, nas quais esteja ocorrendo o uso de nanomateriais para
remediação, não foi possível o acompanhamento em campo do emprego dessa
técnica. Assim sendo, o método de pesquisa foi estruturado com base em dados e
informações já existentes, notadamente em outros países. É importante destacar
também que esta pesquisa não envolveu atividades de determinações químicas ou
laboratoriais.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir são apresentadas informações acerca do gerenciamento de áreas
contaminadas no Estado de São Paulo, do uso e ocorrência do tricloroeteno, bem
como esta substância pode contaminar a água subterrânea. São apresentadas
também informações a respeito de nanopartículas de ferro utilizadas para a
remediação de água subterrânea contaminada por tricloroeteno, aspectos sobre a
toxicologia dos nanomateriais e a legislação atualmente vigente para o setor de meio
ambiente e nanotecnologia.

4.1 Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2001), uma área
contaminada pode ser definida como uma área, um local ou um terreno onde há
comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer
substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados,
armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo
natural. Nessa área, poluentes ou contaminantes, podem concentrar-se em
subsuperfície nos diferentes compartimentos do ambiente, como por exemplo, nos
solos, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos
ou nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e
saturada, além de poderem concentrar-se nas estruturas das edificações.
Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios,
propagando-se por diferentes vias, como o ar, o solo, as águas subterrâneas e
superficiais, alterando suas características naturais de qualidade e determinando
impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria área
ou seus arredores (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2001).
Desde maio de 2002, a CETESB divulga para o conhecimento público a listagem de
áreas contaminadas cadastradas do Estado de São Paulo. A figura 1 apresenta os
dados disponibilizados pelo órgão ambiental, plotados para visualização da evolução
do número de áreas contaminadas cadastradas durante o período de maio de 2002
a dezembro de 2011.
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Figura 1 – Cadastro de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

Fonte: Modificado pela autora com dados disponibilizados pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (2013)

Para a tratativa adequada acerca do assunto, a Cetesb propôs uma metodologia de
gerenciamento de áreas contaminadas, a qual é descrita no Manual de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2001), e amplamente utilizada como referência tanto no Estado de
São Paulo como em todo o Brasil, bem como dispôs a Decisão de Diretoria da
Cetesb nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007, a qual revisou o procedimento
para o gerenciamento de passivos ambientais no Estado.
Também é utilizada como referência na área a Lei Estadual nº 13.577, de 08 de
julho de 2009, a qual dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para o
gerenciamento de áreas contaminadas no Estado de São Paulo e a Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 420, de 30 de dezembro de
2009, sendo os valores orientadores (valor de referência de qualidade, de prevenção
e de intervenção) para solo e águas subterrâneas no Estado de São Paulo dispostos
na Decisão de Diretoria nº 195/2005/E, de 23 de novembro de 2005.
De acordo com a metodologia empregada pela Cetesb, o gerenciamento de áreas
contaminadas visa minimizar os riscos a que estão sujeitos a população e o meio
ambiente, em virtude da existência das mesmas, por meio de um conjunto de
medidas que assegurem o conhecimento das características dessas áreas e dos
impactos por elas causados, em etapas consecutivas, proporcionando os
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instrumentos necessários à tomada de decisão quanto às formas de intervenção
mais adequadas.
Dessa forma, foram definidos dois processos macro que constituem a base do
gerenciamento de áreas contaminadas denominados: processo de identificação e
processo de recuperação.O processo de identificação, por sua vez, engloba as
seguintes etapas:


definição da região de interesse;



identificação de áreas potencialmente contaminadas;



avaliação preliminar e



investigação confirmatória.

Já o processo de recuperação de áreas contaminadas engloba as seguintes etapas:


investigação detalhada;



avaliação de risco;



investigação para remediação;



projeto de remediação;



remediação da área contaminada;



monitoramento.

De acordo com o Manual da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2001),
a escolha das técnicas dos processos de identificação e recuperação de uma área
contaminada é realizada em função das características específicas de cada área
estudada. Entretanto, alguns procedimentos gerais são aplicáveis.
Inicialmente, são levantados dados existentes sobre a geologia, pedologia,
hidrologia e outros, visando indicar as características do solo das zonas insaturada e
saturada, bem como o fluxo das águas na zona saturada na área a ser investigada,
com o objetivo de definir os meios pelos quais os prováveis contaminantes irão se
propagar. Em seguida, devem ser identificadas e determinadas as características
dos contaminantes presentes, ou provavelmente presentes na área. A identificação
dos contaminantes Substâncias Químicas de Interesse (SQI) pode ser executada
realizando-se, por exemplo, um levantamento de histórico da área, utilizando-se
várias fontes de informação, como, por exemplo, registros de matérias-primas e
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resíduos gerados, além da interpretação de fotografias, para localizar as áreas onde
estes eram manipulados, aplicados ou dispostos.
Em função dos resultados obtidos nos levantamentos, são planejadas e executadas
investigações, utilizando-se de métodos indiretos e diretos para caracterização da
contaminação nos diferentes compartimentos, definindo-se dessa forma, o seu
posicionamento e taxa de propagação e as concentrações que atingem os
receptores ou bens a proteger.
Em caso de detecção de concentrações das SQI, acima dos valores de intervenção
adotados pelas entidades ambientais, tais ocorrências devem ser delimitadas em
suas extensões verticais e horizontais, por meio de estudos ambientais detalhados.
Com base nos dados obtidos no estudo ambiental de investigação detalhada, são
realizados estudos de avaliação de risco à saúde humana.
O risco à saúde é definido como a probabilidade de ocorrência de câncer em um
determinado receptor exposto a contaminantes presentes em uma área contaminada
ou a possibilidade de ocorrência de outros efeitos adversos à saúde decorrentes da
exposição à substâncias não carcinogênicas (COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2007).
No processo de avaliação de risco são identificadas populações potencialmente
expostas aos contaminantes presentes na área sob investigação, determinadas as
concentrações às quais esses indivíduos encontram-se expostos e quantificado o
risco decorrente dessa exposição, considerando-se a toxicidade dos contaminantes
envolvidos.
Tal processo constitui a base para a tomada de decisão quanto às medidas de
intervenção a serem implementadas e as metas a serem atingidas na remediação de
áreas contaminadas, sendo as metas de um processo de remediação as
concentrações dos contaminantes nos meios impactados, que devem ser atingidas
por meio das medidas de remediação, para que a área seja considerada reabilitada,
para o uso declarado, tendo em vista os cenários de exposição relacionados a esse
uso, bem como a preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007). A partir da
constatação da existência de risco acima de níveis aceitáveis, um plano de
intervenção ou plano de gerenciamento do risco na área deve ser desenvolvido.
O processo de intervenção de uma área contaminada implica no conjunto de ações
a serem adotadas visando a reabilitação de uma área para o uso declarado, as
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quais são: medidas emergenciais, de remediação, de controle institucional e de
controle de engenharia (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2007). Tais ações concentram-se em isolar, conter, minimizar, ou eliminar a
contaminação (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2001).
Essa definição considera que o princípio da “aptidão para um determinado uso” é
mais viável técnica e economicamente em países onde os recursos são escassos do
que o princípio da “multifuncionalidade” (restaurar as condições naturais viabilizando
todos os tipos de uso de uma área), que vem sendo abandonado pela maioria dos
países.
Caso seja constatado perigo em quaisquer uma das etapas de gerenciamento de
uma área contaminada, medidas emergenciais devem ser tomadas, tais como:
isolamento da área (proibição do acesso à área), ventilação / exaustão de espaços
confinados, remoção de produtos / resíduos, fechamento / interdição de poços de
abastecimento e interdição de edificações, restrição no consumo de alimentos e
interceptação da pluma de contaminantes.
A aplicação de medidas / técnicas de remediação deverá ser implementada quando
existir risco à saúde acima do valor aceitável, necessidade de proteção de
receptores ecológicos ou até mesmo quando ocorrerem situações de perigo. As
técnicas de remediação são classificadas em técnicas de tratamento do
contaminante e técnicas de contenção, sendo que algumas delas atuam em ambos
os sentidos.
As medidas de controle institucional poderão ser implementadas em substituição ou
complementarmente à aplicação de técnicas de remediação, nos casos em que
exista a necessidade de impedir ou reduzir a exposição de um determinado receptor
aos contaminantes da área contaminada. São medidas de controle institucional as
restrições ao uso do solo, águas subterrâneas, águas superficiais, consumo de
alimentos e uso de edificações.
Já as medidas de controle de engenharia compreendem a adoção de técnicas
utilizadas normalmente pelo setor da construção civil, voltadas adicionalmente à
interrupção da exposição dos receptores aos contaminantes presentes em uma área
contaminada, dentre as quais destacam-se a impermeabilização da superfície do
solo, de modo a evitar o contato dos receptores com o meio contaminado. Tais
medidas podem ser adotadas em substituição ou complementarmente à aplicação
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de técnicas de remediação (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2007).
Em geral, a aplicabilidade de um método de remediação depende de vários fatores,
como, por exemplo, as características do meio contaminado, dos contaminantes,
objetivos da remediação, localização da área, tempo e recursos disponíveis.
Normalmente, para atingir-se os objetivos pretendidos são empregadas mais de uma
técnica para redução das concentrações dos agentes contaminantes.
Vale destacar também que, dependendo da técnica de remediação adotada, a
Cetesb pode exigir a apresentação de informações que demonstrem a eficiência e
eficácia aceitáveis e que não causem efeitos adversos ao meio ambiente
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007).

4.2 Uso e Ocorrência do Tricloroeteno

O tricloroeteno (Chemical Abstract Number (CAS) nº 79-01-6), ou também conhecido
por 1,1,2-tricloroeteno, é um solvente organoclorado, líquido, não inflamável, sem
coloração e de gosto levemente doce (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND
DISEASE REGISTRY, 2011). Possui odor semelhante ao do clorofórmio É
levemente solúvel em água, solúvel em etanol, acetona, dietiléter e clorofórmio, e
miscível em óleo. É relativamente estável, mas oxida lentamente quando exposto à
luz do sol e ar, segundo a International Agency for Research on Cancer (1976 apud
NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM, 2011). Sob combustão, tricloroeteno produz
gases irritantes e tóxicos, os quais podem incluir cloreto de hidrogênio. Na presença
de umidade e luz pode degradar-se em ácido hidrocloridrico (NATIONAL
TOXICOLOGY PROGRAM, 2011). É um composto altamente volátil, que evapora
rapidamente da forma líquida (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY, 2009). A tabela 1 a seguir apresenta algumas das propriedades químicas
e físicas do tricloroeteno.
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Tabela 1 - Propriedade químicas e físicas do tricloroeteno
Propriedade

Informação

Massa molecular

131,40 unidades de massa atômica

Solubilidade aquosa

1,10 mg/L

Corrosividade

Não corrosivo

Ponto de ebulição

87,2 ºC

Ponto de fusão

-84,7 ºC

Temperatura e Pressão críticas

300, 2 ºC a 4.986 MPa

Densidade

1460 kg/m3 a 20ºC

Pressão de vapor

69 mm Hg a 25 ºC

Tensão superficial

29,3 dyna/cm

Viscosidade

0,57 cP a 25 ºC

Coeficiente de partição octanol/água (log Kow)

2,61

Koc

126 l/kg

Fonte: Elaborado pela autora com dados da United Kingdom Environment Agency (2003) e
PubChem (2013)

O TCE é um composto orgânico criado pelo homem, a partir de hidrocarbonetos de
ocorrência natural (metano, etano, e eteno) e átomos de cloro por meio de
processos nos quais são substituídos um ou mais átomos de hidrogênio por átomos
de cloro, ou por meio de decloração de compostos clorados para compostos com um
estado menos clorado (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY, 2000). A figura 2 apresenta uma representação esquemática da molécula
de TCE.
Figura 2 – Representação esquemática
da molécula de tricloroeteno

Fonte: PubChem (2013)
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Os métodos de obtenção industrial do TCE são variados, sendo que até a década de
60, aproximadamente 85% de sua produção nos Estados Unidos baseava-se no uso
de acetileno (eteno) como composto primário. Neste método, o acetileno era
submetido

ao

processo

de

cloração,

sendo

transformado

em

1,1,2,2

–

tetracloroeteno, com auxílio de cloreto férrico, cloreto fosfórico ou cloreto de
antimônio, de modo que o produto obtido era então declorado para chegar ao
tricloroeteno. Atualmente, o método principal de obtenção do TCE baseia-se no uso
de etileno ou 1,2 – dicloroetano como compostos primários. Geralmente, o processo
de obtenção não garante 100% de pureza do TCE obtido, de modo que muitas
impurezas como outros compostos organoclorados (cis e trans 1,2 – dicloroeteno,
bromodiclorometano, etc.) são encontrados no TCE comercializado (PUBCHEM,
2013).
Atualmente, o tricloroeteno é usado principalmente como um composto intermediário
na produção de hidrofluorcarbonetos (67%) e como desengraxante de peças
metálicas (30%). O restante da produção (3%) é destinado ao uso como modificador
de polimerização de cloreto de polivinila (PVC). Cinco principais grupos industriais
usam o TCE em operações de desengraxe a vapor ou a frio: produção de móveis,
fabricação

de

produtos

metálicos,

elétricos

ou

equipamentos

eletrônicos,

equipamentos de transporte e indústrias de manufatura em geral. Tricloroeteno é
usado como solvente em indústria de borrachas, formulações adesivas, operações
de pintura e acabamento, tinturas, tintas, lacas, adesivos e removedores de tinta.
Também era utilizado como solvente na extração de gorduras e óleos naturais, bem
como solvente na extração de café descafeinado, e usado como um anestésico e
analgésico em cirurgias obstétricas e pequenos procedimentos cirúrgicos. Em 2009,
o TCE era produzido por 22 fabricantes mundiais e estava disponível para 103
fornecedores (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM, 2011). Segundo a United
States Environmental Protection Agency (2007), a produção de TCE nos Estados
Unidos passou de 260 milhões de libras, em 1979, para 320 milhões em 1991.
Ainda, segundo a National Toxicology Program (2011), o tricloroeteno ocorre
naturalmente em algumas algas de clima temperado a tropical e em um tipo de
macroalga vermelha. Porém, exceto esse caso, é encontrado em águas
subterrâneas e superficiais como resultado do uso e disposição do composto de
forma

inadequada

(AGENCY

FOR

TOXIC

SUBSTANCES

AND

DISEASE

REGISTRY, 2011). Se liberado para o ar atmosférico, sua pressão de vapor
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equivalente a 69 mmHg a temperatura de 25ºC indica que o TCE irá existir somente
como um vapor na atmosfera (PUBCHEM, 2013).
O tricloroeteno existe na subsuperfície como resultado de atividades industriais
pretéritas, como disposição direta em solo, armazenamento e disposição em lagoas
de estabilização e evaporação, vazamentos em tanques de armazenamento e torres
de absorção, vazamentos em tubulações e vazamentos acidentais durante
acondicionamento

ou

transporte

deste

composto

(UNITED

KINGDOM

ENVIRONMENT AGENCY – UK ENVIRONMENT AGENCY, 2003). Dessa forma,
configura-se como um contaminante dos compartimentos ambientais, principalmente
solo e água subterrânea.
O TCE faz parte da classe de compostos denominados de Dense NonAqueous
Phase Liquid (DNAPLs), devido ao fato de ser mais denso que a água e menos
viscoso que a mesma. Se liberado no solo, espera-se que o TCE rapidamente migre
em subsuperfície, devido a sua alta mobilidade, função de seu baixo valor de Koc
(PUBCHEM,

2013;

UNITED

KINGDOM

ENVIRONMENT

AGENCY

–

UK

ENVIRONMENT AGENCY, 2003). O Koc descreve a distribuição de um composto
orgânico entre a água e o carbono orgânico constante da fase sólida. Altos valores
de Koc são característicos de compostos bastante adsorventes a fase sólida (pouco
móveis em subsuperfície). Admite-se que a volatilização do TCE em solos é um
importante fenômeno de transporte associado a este composto, baseado em sua
constante da Lei de Henry (9,85 x 10-3 atm m3/mol).
Já o processo de biodegradação em subsuperfície é tido como lento. Sob condições
aeróbicas, TCE é biodegradado apenas na presença de nutrientes que suportem o
crescimento das comunidades microbianas autóctones existentes no meio, processo
denominado

de

cometabolismo.

Sob

condições

anaeróbicas,

o

TCE

é

vagarosamente degradado via decloração redutiva, sendo a extensão e taxa de
degradação dependentes das condições redutoras do meio (PUBCHEM, 2013;
HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK, 2013).
O tricloroeteno é considerado um provável carcinogênico humano, devido haver
evidência suficiente de carcinogenicidade em animais experimentais (ratos e
camundongos) e limitada evidência de mecanismos de carcinogenicidade deste
composto em seres humanos, segundo a National Toxicology Program (2011), na
última atualização do Report on Carcinogenics (RoC), de 2011. Alguns estudos
associam a ocorrência de câncer nos rins, fígado e linfoma de non Hodgkin à
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exposição do ser humano ao composto (PUBCHEM, 2013). O estudo mais recente,
acessado por meio do site PubMed, e publicado pelo periódico Environ Health
Perspective, em dezembro de 2012, conclui que o TCE é carcinogênico aos seres
humanos por todas as rotas de exposição e configura como um potencial perigo à
saúde humana devido à toxicidade causada no sistema nervoso central, rins, fígado,
sistema imunológico, sistema reprodutor masculino e no desenvolvimento de
embriões humanos (WA et al., 2013).
A farmacocinética do TCE tem sido estudada em animais de laboratório e humanos
a aproximadamente 30 anos, de modo que muitos modelos farmacocinéticos vêm
sendo desenvolvidos para o estudo da interação deste contaminante e o ser
humano. TCE é rápida e extensivamente absorvido pelo ser humano por todas as
rotas ambientais de exposição, incluindo ingestão oral, inalação e contato dermal,
sendo rapidamente absorvido pelo estômago, intestino e pulmões, de modo que a
inalação e a ingestão oral são consideradas as principais rotas de exposição
(PUBCHEM, 2013).
Assim que entra na corrente sanguínea, é distribuído por todo o corpo e concentrase nos tecidos adiposos, como fígado, cérebro e gordura corporal. É metabolizado,
principalmente, por meio de oxidação pelo citocromo P450 e posteriormente por
conjugação com glutationa. Seu metabolismo em ratos, camundongos e humanos é
qualitativamente similar e produz os mesmos metabólitos primários, os quais incluem
hidreto de cloro, ácido dicloroacético e tricloroacético. Esses metabólitos primários,
tóxicos, são produzidos pelo citocromo P450, e estão associados com toxicidade de
fígado e pulmão em ratos e camundongos. O metabólito produzido pela conjugação
com glutationa, a diclorovinilcisteína, é associada a toxicidade renal. Ainda, o
tricloroeteno rapidamente volatiliza na água subterrânea contaminada e a sua
exposição por inalação pode ser igual ou exceder a exposição por ingestão desta
água (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM, 2011).
Apenas à título de ilustração, na tabela 2 são apresentados os valores de
intervenção praticados atualmente para o tricloroeteno, pela Cetesb, em solos e
águas subterrâneas.

31

Tabela 2 – Valores de Intervenção - Tricloroeteno
Composto
Solo Agrícola
Solo
Solo
Residencial
Industrial
mg/L
Tricloroeteno
7
7
22
Fonte: Adaptado pela autora com dados da Companhia Ambiental
Paulo(2005)

Águas
Subterrâneas
µg/L
70
do Estado de São

4.3 Fase Líquida Não Aquosa e Densa

O tricloroeteno também é conhecido como uma fase líquida não aquosa e densa ou
DNAPL (Dense Nonaqueous Phase Liquid), quando avaliado em termos de
contaminante de compartimentos ambientais. Segundo o Interstate Technology &
Regulatory Council (2011a), um grupo norte-americano de estudos de técnicas
emergentes na área de contaminação ambiental, vinculado a USEPA, DNAPLs são
compostos químicos que exibem densidade maior que a da água e ,em função disto,
tendem a se depositar na zona saturada do aquífero. São também, por definição,
hidrofóbicos (pouco solúveis em água), porém solúveis em água o suficiente para
representar potencial risco à saúde humana ou ao meio ambiente. DNAPLs incluem
os solventes industriais comuns tetracloroeteno (PCE) e tricloroeteno (TCE), bem
como demais substâncias perigosas, como o creosoto e o carvão de alcatrão. O
termo DNAPL foi utilizado pela primeira vez durante um processo litigioso do Estado
de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, em 1970 (UNITED KINGDOM
ENVIRONMENT AGENCY – UK ENVIRONMENT AGENCY, 2003).
Os DNAPLs não são liberados comumente puros ou como substâncias químicas
puras no meio ambiente. Eles são comumente liberados para o meio como solventes
usados ou sob forma de efluentes e/ou resíduos que contenham frações
substanciais de outros compostos orgânicos, como outros líquidos densos ou óleos
minerais leves, ou até mesmo contaminantes conhecidos como Light NonAqueous
Phase

Liquids

(LNAPLs).

Estes

outros

componentes

podem

influenciar

significativamente nas propriedades gerais do DNAPL e podem tanto auxiliar na
detecção dos DNAPLs, como podem complicar o processo de remediação
(INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY COUNCIL, 2011a).
Ainda, segundo o Interstate Technology & Regulatory Council (2011a), quando os
DNAPLs são liberados em quantidades suficientes na zona insaturada ou saturada
(independentemente do volume liberado), ativamente espalham-se, primeiramente
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por gravidade até a fase livre ser distribuída como uma massa descontínua sob a
forma de glóbulos ou gânglios. Essa condição normalmente é chamada de
saturação residual. A distribuição final do DNAPL residual não é uniforme ou
previsível na subsuperfície devido às pequenas variações nas distribuições dos
poros no solo, sua textura, estrutura e mineralogia. Embora o DNAPL residual seja
imóvel sob condições normais da subsuperfície, pode agir como uma fonte a longo
prazo de contínua dissolução de contaminantes na água e no ar adjacentes aos
poros.
Especificamente, no caso do TCE, bem como dos compostos que tem o mesmo
comportamento que o seu, os hidrocarbonetos alifáticos clorados ou chlorinated
aliphatic hydrocarbons (CAHs) e seus compostos de degradação Dicloroetano
(DCA), Dicloroeteno (DCE) e Cloreto de Vinila (CV), assim que liberados para o meio
tendem a entrar em equilíbrio (uma condição em que todas as forças que atuam são
canceladas por outras, resultando num estado estável, balanceado ou imutável)
(UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2000).
O CAH permanecerá como um DNAPL adsorvido ao solo, dissolvido em água
subterrânea ou volatilizado na porção gás do solo em uma extensão definida pelas
propriedades físico e químicas do composto e do meio. Coeficientes de partição, os
quais estão relacionados à hidrofobicidade e a solubilidade do composto, definem
como o CAH irá particionar-se, seja adsorvendo ao solo, ou dissolvendo-se em água
subterrânea. A pressão de vapor irá definir a extensão da qual o CAH irá particionar
entre DNAPL ou DNAPL adsorvido ao solo e gás do solo. Já o CAH dissolvido em
água irá particionar entre a fase dissolvida e a fase vapor, conforme definido pela
constante da Lei de Henry (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY, 2000). A figura 3 apresenta o diagrama esquemático onde é possível
observar os mecanismos pelos quais o CAH se transfere por entre as fases,
tentando alcançar uma condição de equilíbrio no meio e suas relativas propriedades.
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Figura 3 – Diagrama dos Mecanismos de Transporte de CAH em subsuperfície

Fonte: Adaptado pela autora com dados da United States Environmental Protection
Agency(2000)

Se o movimento descendente de um DNAPL encontra uma camada de baixa
permeabilidade ou várias mudanças de permeabilidade entre as camadas nas zonas
insaturada e saturada, ocorre um espalhamento lateral durante seu caminho de
descida promovido pela menor resistência, no qual podem acumular-se piscinas de
fase livre do DNAPL ao longo dos limites entre as camadas (INTERSTATE
TECHNOLOGY REGULATORY COUNCIL, 2011a). A figura 4 apresenta de modo
esquemático as plumas de fase vapor, adsorvida, residual, livre e dissolvida, que
podem se formar no caminho de descida do DNAPL, a partir do solo superficial até
alcançar o nível aquífero em grande profundidade (a descrição de cada uma das
fases do contaminante em subsuperfície é apresentada no Glossário deste
documento técnico).
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Figura 4 – Seção esquemática de uma área contaminada por DNAPL

Fonte: Oliveira (2009)

Em função do espalhamento ativo, baixa dissolução dos componentes na água
subterrânea e imprevisível potencial para migração, essas características tornam o
DNAPL difícil de ser localizado e quantificado por meio de métodos convencionais
investigativos e ainda mais difíceis de serem recuperados usando técnicas de
remediação do tipo tried and true (tentativa e acerto) como o Pump and Treat e Soil
Vapor Extraction (SVE). Por exemplo, operações de bombeamento ativo têm sido
abortadas em muitos sítios contaminados por DNAPLs onde as concentrações na
água subterrânea atingiram níveis assintóticos acima das metas de remediação,
devido à incapacidade de recuperação de mais massa de contaminante através da
técnica de Pump and Treat (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1994 apud
INTERSTATE TECHNOLOGY REGULATORY COUNCIL, 2011a).
Segundo Cohen e Mercer (1993) o tratamento de zonas fonte de DNAPL implica em
remoção de massa de DNAPL da subsuperfície ou destruí-la no próprio local (in
situ). Contudo, poucas técnicas têm demonstrado habilidade para remover com
eficiência ou destruir DNAPLs.
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4.4 Técnicas de Remediação de Fase Líquida Não Aquosa e Densa

Técnicas de tratamento da fonte projetadas para extrair e tratar a fase dissolvida
(Pump and Treat) são efetivas para controlar a migração da contaminação, porém
têm demonstrado ineficiência na redução de massa na subsuperfície (NATIONAL
RESEARCH COUNCIL, 1994 apud INTERSTATE TECHNOLOGY REGULATORY
COUNCIL, 2011a). Essa técnica é consolidada e consiste em bombear água
subterrânea, criando uma zona de captação por meio da qual toda a água
contaminada eventualmente irá fluir através de poços de extração. A água
contaminada bombeada é tratada fora do aquífero (tratamento ex situ) em uma
estação de tratamento antes de ser descartada em um curso d’água ou mesmo
reinjetada no aquífero. Porém, devido ao longo período requerido para a dessorção
dos contaminantes da matriz do aquífero, muitos dos sistemas Pump and Treat
operam por muitas décadas, o que torna esse tipo de remediação onerosa e
inviável. Em geral, essa técnica é tida como efetiva para controlar a migração da
contaminação, porém ineficiente para a redução de massa de contaminante em
subsuperfície (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1994 apud INTERSTATE
TECHNOLOGY REGULATORY COUNCIL, 2011a).
Uma outra técnica denominada de Soil Vapor Extraction (SVE) envolve a remoção
de vapores da zona não saturada com o objetivo de acelerar a vaporização da fase
residual ou fontes de DNAPLs, a volatilização de contaminantes do solo e a
dessorção de contaminantes da matriz dos aquíferos. SVE é uma técnica já
denominada consolidada que vem sendo amplamente aplicada em sítios impactados
com compostos orgânicos voláteis (VOCs) e é comumente usada em combinação
com outras técnicas tais como técnica termais e Air Sparging. SVE (isoladamente ou
em combinação com outras técnicas) pode atingir as metas de remediação para
solos e tende a funcionar melhor em sítios caracterizados pela baixa mistura de
contaminantes e moderadas a altas permeabilidades (UNITED STATES ARMY
CORPS OF ENGINEERS, 2002).
Ainda, em sítios onde as plumas de contaminantes encontram-se em aquíferos
rasos e acessíveis, trincheiras ou barreiras podem ser construídas e preenchidas
com materiais permeáveis e reativos em relação aos contaminantes. A água
subterrânea flui naturalmente pela barreira reativa permeável, onde o processo de
degradação do contaminante ocorre. Se o tempo de residência na barreira é
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suficiente, as concentrações dos contaminantes presentes na água à jusante da
barreira podem atingir os padrões baseados no risco. São consideradas como um
meio passivo de interceptação da pluma de fase dissolvida, o qual não acelera o
processo de remoção de DNAPLs da zona fonte. Ferro zero valente em macro
escala Zero Valent Iron (ZVI) é o material mais empregado no preenchimento das
barreiras reativas, porém é reativo (INTERSTATE TECHNOLOGY & REGULATORY
COUNCIL 2011b).
A remoção física de fase residual e piscinas de DNAPL da zona fonte por meio da
técnica de escavação é geralmente considerada em sítios onde a extensão da
contaminação é restrita a depósitos inconsolidados na zona não saturada. Fatores a
serem considerados incluem a diminuição do risco, custo e acessibilidade à área. Se
o DNAPL estiver presente abaixo do nível d’água, por exemplo, a remoção de
contaminantes acima do nível d’água por meio de escavação pode não resultar em
melhora na qualidade da água subterrânea, embora possa reduzir a migração de
vapores para a atmosfera ou interior de construções (UNITED KINGDOM
ENVIRONMENT AGENCY – UK ENVIRONMENT AGENCY, 2003).
Há também a técnica de biorremediação, que consiste de uma biodegradação
estimulada, que é efetuada por meio da injeção de nutrientes e outros agentes
geoquímicos para estimular a atividade biológica autóctone, a qual, por sua vez,
promove a degradação de alguns contaminantes in situ. Se a injeção desses
agentes ocorre à montante da zona fonte de DNAPL, a degradação acelerada dos
contaminantes na fase dissolvida irá conduzir a uma taxa acelerada de dissolução
do DNAPL e poderá diminuir as concentrações existentes na zona fonte. A
biodegradação abiótica é tipicamente aplicada como uma técnica de remoção parcial
dos contaminantes, com a função de atingir uma pluma de comprimento curto, de
estado estacionário, à jusante da zona fonte de DNAPL. Há uma razoável e ampla
base de experiência associada a esta técnica, porém sua aplicação é extremamente
dependente de condições específicas do sítio (por exemplo: geoquímica do
ambiente e composição da contaminação). Testes de bancada e piloto devem ser
conduzidos antes da implantação de um projeto em larga escala (INTERNATIONAL
CENTRE FOR SOIL AND CONTAMINATED SITES, 2006).
Agentes químicos tais como oxidantes podem ser usados para destruir fase
dissolvida de contaminantes in situ. Os oxidantes são injetados à montante da zona
fonte de DNAPL de forma que a oxidação dos contaminantes in situ acelera a taxa
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de dissolução do DNAPL. A injeção de oxidantes é uma técnica relativamente nova
a qual poder ser considerada como uma remoção parcial de massa de
contaminantes da zona fonte. Inúmeras tentativas em campo e limitadas aplicações
em escala total têm sido conduzidas com uma vasta gama de resultados. Quando os
oxidantes são aplicados em rocha fraturada têm potencial de difundir-se na matriz da
rocha e destruir os contaminantes in situ. Oxidantes comuns utilizados para
remediação são: reagente Fenton1, permanganato de potássio/sódio e perssulfato
de sódio. Devido ao fato de que a ocorrência natural de carbono orgânico na
subsuperfície pode gerar o aumento da demanda de oxidante, testes de bancada e
piloto devem ser conduzidos antes da aplicação em escala total (UNITED KINGDOM
ENVIRONMENT AGENCY – UK ENVIRONMENT AGENCY, 2003).
Já técnicas termais tais como injeção de vapor, dessorção termal in situ,
aquecimento por rádio frequência e aquecimento por micro-ondas são técnicas
novas e se baseiam em calor para vaporizar e mobilizar os contaminantes. Técnicas
termais são aplicadas diretamente nas zonas fonte de DNAPL e podem ser
consideradas como técnicas de remoção parcial dos contaminantes. Podem ser
aplicadas tanto acima quanto abaixo do nível d’água e requerem um sistema de
extração de vapores do solo para conter e extrair os vapores gerados na dessorção.
Tais técnicas ainda se encontram em fase experimental, são geralmente muito
agressivas, assim como a oxidação/redução química in situ e injeção de
solvente/surfactante, e podem carrear contaminantes para áreas não contaminadas.
Também requerem testes de bancada e piloto para validação da efetividade de tais
técnicas à área de interesse (UNITED STATES ARMY CORPS OF ENGINEERS,
2009).

4.5 Nanotecnologia e Aplicações em Remediação de Águas Subterrâneas

Segundo o orgão do governo norte-americano para pesquisa e desenvolvimento de
nanotecnologia, o National Nanotechnology Initiative (2013), a nanotecnologia é
definida como o estudo de materiais em nanoescala, ou seja, materiais cujo tamanho
varia entre 1 e 100 nanômetros (nm), o que equivale a 1 bilionésimo de um metro, os

1

Fenton: reagente formado por H2O2 / Fe2+, que libera o radical OH- para o meio reacional,
mesmo na ausência de luz, durante processos oxidativos avançados de contaminantes.
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quais possuam propriedades físicas, químicas e biológicas únicas, diferentes das
encontradas no mesmo material em larga escala. Define-se a também a
nanotecnologia como um sistema de métodos inovadores para o controle e
manipulação da matéria em escala atômica ou molecular, com o intuito de produzir
materiais, estruturas e equipamentos manufaturados (NATIONAL INSTITUTE FOR
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 2009a).
Entretanto, ainda não existe uma definição clara a respeito do que seja um
nanomaterial ou uma nanopartícula. Segundo Keane (2009), alguns dos órgãos
padronizadores mundiais, como a American Society for Testing Materials (ASTM) e
British Standard Institution (BSI) têm adotado como definição para nanomaterial
qualquer material com pelo menos 1 dimensão abaixo de 100 nm. Dentro deste
grupo de nanomateriais estão as nanopartículas, as quais são definidas pela
International Organization for Standardization (ISO / TS 27687: 2008) como materiais
com no mínimo três das dimensões entre 1 e 100 nm.
Muitos termos são usados para descrever nanopartículas, incluindo partículas em
nanoescala, materiais em nanoescala, partículas em tamanho nano, nano-objetos e
materiais nanoestruturados, entretanto para o intuito principal deste trabalho o termo
nanopartículas será utilizado.
Existem três tipos de nanopartículas: as naturais, as incidentais e as manufaturadas.
São exemplos de nanopartículas naturais as argilas, a matéria orgânica e óxidos
metálicos

(KEANE,

2009).

As

incidentais

ou

partículas

ultrafinas,

termo

frequentemente usado na literatura para descrever partículas com dimensões
menores

que

100

nm,

são

partículas

as

quais

não

foram

produzidas

intencionalmente (manufaturadas ou concebidas por um processo de engenharia),
porém são produtos acidentais de processos, tais como combustão em veículos
automotores (NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH, 2009a). Nanopartículas manufaturadas são aquelas intencionalmente
projetadas e fabricadas com propriedades ou composições destas específicas
(tamanho, forma, propriedades superficiais e químicas) e podem ser liberadas para o
meio através de aplicações industriais ou ambientais (KEANE, 2009).
Em tratando-se das nanopartículas manufaturadas, Zarbin (2007) em estudo sobre a
química daquelas, destaca que a nanotecnologia está apoiada sobre um grande
alicerce:
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[...] o fato de as propriedades dos materiais, da maneira pela qual as
conhecemos, são fortemente dependentes do tamanho das
partículas deste material. Em outras palavras, todas as propriedades
dos materiais (óticas, elétricas, magnéticas, de transporte, catalíticas,
etc.), da forma pela qual as conhecemos, manifestam-se a partir de
um determinado tamanho, chamado de crítico. (ZARBIN, 2007,
p.1472)

Nesse sentido, compreende-se que as propriedades dos materiais tornam-se
diferenciadas quando suas partículas encontram-se abaixo do tamanho crítico,
sendo que para cada uma das propriedades há um tamanho crítico diferente (por
exemplo: o tamanho crítico das propriedades ópticas de um determinado
nanomaterial pode ser 20 nm, enquanto que para as propriedades magnéticas pode
ser 80 nm). Ainda, de acordo com Zarbin (2007), para uma mesma propriedade, o
tamanho crítico é diferente para diferentes materiais. A isto soma-se o fato de que as
propriedades do material também dependem da forma das partículas, ou seja,
nanopartículas esféricas, com 5nm de diâmetro, têm propriedades diferentes
daquelas encontradas para o mesmo material, mas com nanopartículas na forma de
bastão com 5nm de comprimento.
Segundo Nurmi et al. (2005), com a diminuição do tamanho da partícula, as
dimensões da partícula aproximam-se da escala de comprimento de certas
propriedades físicas, o que resulta em efeitos em escala quântica, os quais alteram a
estrutura eletrônica da partícula. Para partículas metálicas, os efeitos quânticos
influenciam nas propriedades químicas e físicas quando o tamanho da partícula é
menor que 5 nm. Efeitos similares surgem em partículas de tamanhos maiores
compostas de materiais com densidade eletrônica baixa, tais como óxidos e
semicondutores. Estes efeitos quânticos podem causar mudanças as quais levam ao
aumento da reatividade com a diminuição do tamanho da partícula.
Devido ao fato dos nanomateriais apresentarem uma ampla área superficial por
unidade de volume ou alto grau de reatividade em função da quantidade de sítios
reativos, isto as torna qualitativamente diferentes das partículas de tamanhos
maiores. A figura 5 apresenta um gráfico de área superficial específica (specific
surface área – SSA) e seu aumento em função da diminuição do diâmetro da
partícula.
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Figura 5 – Área superficial específica (SSA) versus diâmetro
da partícula

Fonte: Tratnyek e Johnson (2006 apud KEANE, 2009)

Ainda, para melhor demonstrar essa relação inversamente proporcional, entre área
superficial específica e tamanho do diâmetro do partícula, a figura 6 demonstra uma
comparação de área superficial disponível para reações, entre uma micropartícula e
uma nanopartícula de ferro. No exemplo, entre uma micropartícula e uma
nanopartícula de ferro zero valente, a SSA aumenta de 10 m2/Kg para 30.000 m2/Kg
(REMILLARD et al., 2010).
Figura 6 – Comparação entre a SSA de micro
e nano partículas ZVI

Fonte: Macé et al. (2006 apud KEANE, 2009)

Elliott e Zhang (2001) também destacam a alta reatividade das nanopartículas em
função de sua alta área superficial específica. Em seu estudo sobre nanopartículas

41

de ferro obtiveram o valor de 33,5 m2/g em área superficial específica para a
nanopartícula de ferro, enquanto que o valor para uma micropartícula de ferro foi de
1 m2/g. esta variação é atribuída ao processo de obtenção das micro e
nanopartículas, que por sua vez, gera partículas diferentes entre si. Este assunto
será discutido posteriormente neste trabalho.
Assim, devido ao fato de apresentarem propriedades extremamente diferenciadas,
uma grande variedade de nanopartículas vêm sendo utilizada em uma infinidade de
produtos nos campos científico, ambiental, energético, industrial e médico. A
nanotecnologia, em si, tem experimentado um rápido crescimento durante os últimos
30 anos e vem representado um novo patamar de conhecimento. Estipula-se que o
mercado global para os produtos nanotecnológicos irá crescer de US$11,7 bilhões
(valor estimado para o ano fiscal de 2009) para US$26,7 bilhões em 2015 – uma
taxa de crescimento anual prevista em 11,1% (ILLINOIS NANOTECHNOLOGY
COLLABORATIVE, 2012). Liderando o mercado global, tanto em termos de
excelência acadêmica, quanto em destino das empresas de nanotecnologia está os
EUA. Apenas para efeito comparativo, no Brasil, os investimentos no setor de
nanotecnologia eram de US$ 170 milhões até 2006, segundo a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL, 2010). Ainda não existem dados recentes sobre o investimento na
área no Brasil. A figura 7 a seguir apresenta os valores de investimento em
nanotecnologia do governo norte-americano, sendo os setores de equipamentos e
sistemas em nanoescala, seguido do segmento de meio ambiente, saúde e
segurança, os principais em termos de investimento daquele país.
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Figura 7 – Tendência de investimentos em nanotecnologia – governo norte-americano

Fonte: National Nanotechnology Initiative (2013)

Uma das mais recentes e potenciais aplicações da nanotecnologia está no uso de
nanopartículas para tecnologias de remediação. Pesquisas indicam que uma série
de nanopartículas têm um potencial muito grande no tratamento efetivo in situ de
uma série de contaminantes como compostos organoclorados, pesticidas, bifenilas
policloradas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e íons metálicos e os
mecanismos de tratamento variam, incorporando facetas da oxidação química,
redução, sorção, catálise, além de outros processos. Segundo Ram, Andreescu e
Ding (2011), o uso das nanopartículas, para fins de remediação em geral está
baseado nas seguintes premissas:


alta área superficial específica (SSA) em comparação com o mesmo
material, em sua forma estendida – o que representa o aumento da
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quantidade de sítios ativos disponíveis para as reações com os
contaminantes (aumento da reatividade do material) ;


tamanho diminuto – o que facilita seu transporte pela subsuperfície,
permitindo que naveguem por canais e poros estreitos do aquífero, que
outros agentes remediadores não conseguiriam alcançar;



são passíveis de tratamento de superfície – o que possibilita otimizar suas
características específicas e direcioná-las para tratamentos específicos.

O quadro 1 apresenta uma visão geral das principais nanopartículas utilizadas para
remediação in situ de solos e águas subterrâneas. Vale ressaltar que nem todas as
nanopartículas apresentadas no quadro 1 são aplicáveis para tratamento de DNAPL
ou apropriadas para tratamento em subsuperfície.
Quadro 1 – Principais nanopartículas utilizadas para remediação de solo e água in situ
Tipo de nanopartícula

Ferro zero valente (ZVI)

Bimetálicas (Ni/Fe e Pd/Au)
Bimetálicas (Pd/Fe) (BNP)
Nanotubos de carbono (carbono
nanotubes – CNT)
funcionalizadas por polímeros e
ferro
Nanotubos de carbono
multiwalled
Nanotubos de carbono simples
Self-assembled monolayer on
mesoporous supports (SAMMS)
Fibras de carbono ativado

Contaminante
Metanos clorados, trihalometanos, benzenos clorados,
etenos clorados, pesticidas, hidrocarbonetos
policlorados, tinturas orgânicas, metais pesados,
compostos orgânicos clorados, bifenilas policloradas,
ânions inorgânicos
Tricloroeteno, bifenilas policloradas, diclorofenol,
triclorobenzeno, etenos clorados, compostos orgânicos
bromados
Bifenilas policloradas, etenos clorados, metanos
clorados
Metais pesados, benzeno, tolueno, dimetilbenzeno, pnitrofenol
Metais pesados, clorofenóis, herbicidas, microcistinas,
trihalometanos
Benzeno, tolueno, xilenos, Etilbenzeno, metais pesados,
trihalometanos
Metais pesados, actinídeos, lantanídeos, radionuclídeos

Benzeno, tolueno, xilenos, Etilbenzeno, metais pesados
Metais pesados, tinturas azo, fenol, poluentes
Dióxido de titânio
aromáticos, tolueno
Zeólitas nanocristalinas
Tolueno e dióxido de nitrogênio.
Fonte: Modificado pela autora com dados de Ram, Andreescu e Ding (2011)
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4.6 Nanopartículas de Ferro Zero Valente (nZVI)

Nanopartículas

de

ferro

encontram

aplicação

no

tratamento

de

diversos

contaminantes de água subterrânea, principalmente como uma forma abiótica de
promover a decloração, ou seja a substituição dos átomos de halogênios ligados aos
átomos de carbono dos compostos organoclorados, como o tricloroeteno.
A decloração é uma importante reação dos organoclorados em meio biótico,
promovida pelos microrganismos autóctones do meio, amplamente estudada e base
de inúmeras técnicas de remediação in situ, que a reproduzem de forma abiótica, ou
seja inserindo no meio substâncias criadas em laboratório ou mesmo existentes na
natureza que reagem da mesma forma que os microrganismos reagiriam com os
contaminantes (SCHERER et al., 1998). A figura 8 apresenta uma imagem de
partículas de ferro, obtida por meio de um microscópio eletrônico de transmissão
Transmission Electron Microscopy (TEM).
Figura 8 – Imagem de partículas de ferro em nanoescala

Fonte: Whang e Zhang (1997)

Sabe-se que a aplicação de ferro zero valente (ZVI), como uma técnica de
remediação para tratamento de fase dissolvida estacionária, por meio de barreiras
reativas permeáveis (permeable reactive barrier – PBR) preenchidas com ZVI,
iniciou-se nos primórdios da década de 90 (KEANE, 2009), entretanto somente em
1992, quando Gillham e O’Hannesin descreveram a efetiva degradação de vários
compostos halogenados, a taxas de reação 8 vezes maiores que os processos
abióticos naturais, foi que fato, o uso de nanopartículas ganhou a atenção da
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comunidade científica, principalmente norte-americana (RAM; ANDREESCU; DING,
2011).
Segundo Ram, Andreescu e Ding (2011), Gillham e O’Hannesin conduziram sua
primeira aplicação in situ, em 1992, em Base Bordem (Ontário, Canadá), alcançando
taxas

de

remoção

de

91%

e

95%

de

tetracloroeteno

e

tricloroeteno,

respectivamente. Logo depois, ZVI começou a ser comercializada e aplicada como
uma técnica de remediação de águas subterrâneas. De acordo com Elliott e Zhang
(2001), a tecnologia do ferro metálico usada na remediação de águas subterrâneas
é uma manifestação clássica da química de corrosão. Água, oxigênio molecular e
formas oxidadas servem como aceptores de elétrons em ambientes aquáticos e o
ferro elemental (ferro zero de valência) atua como o doador de elétrons. Usando-se
ferro elemental, o TCE pode ser reduzido a etano de acordo com a equação 1:
C2HCl3 + 4 Fe0 + 3 H+ → C2H4 + 4 Fe2+ + 3 Cl-

(1)

Neste processo de remediação ambiental, ZVI pode ser oxidado por compostos
organoclorados, os quais atuam como receptores de elétrons, como o TCE, e
transformados em compostos mais benéficos para o meio ambiente, na maioria dos
casos. Vale ressaltar que ZVI pode reagir com água (ou H+), para produzir H2, o que
caracteriza uma reação de competição com a reação de decloração, fortemente
controlada pela disponibilidade de íons H+ no meio. Deste modo, pode-se observar
que os elétrons provenientes da oxidação do ferro zero valente podem ser usados
tanto para a reação de decloração de TCE quanto para produzir gás hidrogênio,
sendo que a massa de TCE declorado pela massa de Fe 0 dependerá das taxas
relativas de cada uma das semi reações que ocorrem no meio e da acessibilidade ao
Fe0 do centro da nanopartícula (LIU et al., 2005).
Ainda segundo Liu et al. (2005 apud RAM; ANDREESCU; DING, 2011, p.257),
embora a oxidação de ZVI em Fe2+ seja comumente assumida como a mais
relevante para as aplicações ambientais (considerando o pH da água subterrânea
natural), a formação de um filme de óxido de ferro, como magnetita (Fe 3O4) e
hematita (Fe2O3), ao redor das nanopartículas também é observada (LIU et al.,
2005; LOWRY, 2007; BAER et al., 2007; SARATHY et al., 2008 apud RAM;
ANDREESCU; DING, 2011). Termodinamicamente, a dupla Fe0/ Fe3O4 é mais
favorável do que a dupla Fe0/ Fe2+, em pH acima de 6,1 (pH normal de um aquífero)
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e a oxidação de ZVI em magnetita provem um mol de elétron adicional por mol de
ZVI oxidado em comparação com a oxidação de Fe2+.
Segundo Nurmi et al. (2005), esse filme de óxido de ferro ao redor da nanopartícula
funciona como uma camada de passivação, tal como uma casca de óxido sobre um
material metálico. A nanopartícula é então considerada como um sistema core-shell
(tradução do autor: miolo-casca), onde o miolo é formado basicamente de ferro zero
valente (ZVI) e a casca um filme de óxido de ferro passivador, em geral magnetita ou
ferrita, onde a nanopartícula como um todo exibe propriedades da casca e do miolo
e as reações de óxido-redução são direcionadas pelo ferro do miolo e a troca de
transferência de massa ocorre por meio da casca. Entretanto, no processo de
formação da casca, algumas impurezas existentes no meio também podem ser
agregadas, o que de fato também afeta a reatividade na superfície da partícula. A
figura 9 apresenta uma evidência do sistema core-shell obtida por meio de um
microscópio eletrônico de transmissão (TEM). A casca da figura 9 é formada de
borato, resultante de um dos processos de obtenção das nZVI em escala
laboratorial.
Figura 9 – nZVI com casca de borato

Fonte: Adaptado de Ram, Andreescu e Ding (2011)

Dessa forma, pode-se inferir que o custo da remediação pode ser afetado
drasticamente em função de como os elétrons são usados. Para as nanopartículas
de ferro zero valente (nZVI), esse fenômeno da passivação pode ser controlado
pelas propriedades intrínsecas do material e condições ambientais onde as nZVI são
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aplicadas. Vale destacar que a camada passivadora (sistema core-shell) não
influencia na estabilidade das partículas em suspensão aquosa (NURMI et al., 2005).

4.6.1 Processo de Obtenção das nZVI

O processo de criação dos nanomateriais é denominado de nanomanufatura, o qual
envolve também a pesquisa, desenvolvimento e integração de processos do tipo
top-down (de cima para baixo) e crescentes processos do tipo bottom-up (de baixo
para cima) ou self-assembly. Nos processos top-down grandes pedaços do material
são reduzidos a nanoescala, enquanto que nos processos bottom-up os
nanomateriais são criados a partir de átomos e moléculas. Estudos recentes visam a
criação de nanomateriais a partir de componentes em escala molecular os quais se
montam espontaneamente (self-assembly), de baixo para cima em estruturas
ordenadas (NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE, 2013).
Segundo Ram, Andreescu e Ding (2011), apesar de as nZVI existirem naturalmente
no nosso meio ambiente, estas podem ser sintetizadas por duas vias: 1) síntese em
fase-vapor e 2) síntese em fase-solução, sendo esta última a mais utilizada em
laboratórios para a síntese das nanopartículas de ferro zero valente. A síntese em
fase-vapor permite a geração de poucas partículas, ao passo que a síntese em fasesolução gera grandes quantidades de partículas, o que torna o processo
economicamente viável, em termos de remediação ambiental, quando se necessita
de grandes montantes das nZVI para as injeções. Sua única desvantagem em
relação à síntese em fase-vapor reside no fato de que as partículas geradas não
possuem formas bem definidas e tamanho uniforme (polidispersividade). Técnicas
diferentes para síntese de nZVI geram partículas com diferentes propriedades físicas
e químicas e assim diferentes performances em relação à decloração do TCE e
injeção no aquífero. O quadro 2 apresenta de forma resumida os principais métodos
de obtenção das nZVI.
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Quadro 2 – Principais métodos de obtenção das nZVI
Método
Descrição Básica

Referência

Fase-vapor
(Sputtering Gas
Aggregation –
SAG)

Evaporação para formar um Baer et al.
aglomerado
de
ferro,
que
posteriormente reagirá com O2,
formando uma camada de óxido
ao redor das partículas.

FaseRedução
solução por H2

Precipitação
de
oxihidróxido
férrico (goetita-FeO(OH)), o qual
é posteriormente desidratado a
hematita (Fe2O3) e finalmente
reduzido a Fe0 por H2.

Método
Cloreto
Método
Sulfato

Uegami et al.
Método
patenteado
pela
empresa
Toda
Kogyo
Corporation
Patente
norteamericana nº 7.022.256 B2
(2006)
Redução de cloreto férrico Elliott et al.; Zhang;
hexahidratado com borohidreto Zhang et al.
de sódio.
Redução de sulfato ferroso com Elliott et al.; He et al.;
borohidreto de sódio.
Kanel et al.; Liu et al.;
Elliot e Zhang.

Fonte: Elaborado pela autora de Ram, Andreescu e Ding (2011)

O método de síntese em fase vapor consiste no uso de um sistema de três câmaras:
uma câmara de aglomeração, uma câmara de evaporação e uma câmara de
deposição. Da câmara de aglomeração, átomos de ferro são pulverizados por meio
de uma pistola tipo magnetron-sputtering de alta pressão e colidem com argônio
gasoso, injetado continuamente, na câmara de evaporação, a qual é refrigerada por
meio de água gelada. Os aglomerados de ferro formados nesta câmara são ejetados
para a câmara de deposição, por meio de um pequeno orifício. Já na câmara de
deposição, gás oxigênio é introduzido para formar uma camada de óxido de ferro
uniforme sobre o aglomerado de ferro, depositado na câmara. Eventualmente, o
aglomerado de ferro (nZVI) é interceptado por um skimmer, e as partículas são
removidas e dispostas em um porta amostras. As nZVI sintetizadas por este método
são referidas posteriormente como FeSP.
O método síntese em fase solução envolve a redução e precipitação de nZVI de
soluções aquosas de sais usando agentes redutores. Comumente, são utilizados
cloreto de ferro III e sulfato de ferro II como fontes de soluções aquosas de sal de
ferro e como agentes redutores o borohidreto de sódio e gás hidrogênio (RAM;
ANDREESCU; DING, 2011). Na tabela 3 são apresentadas as características de
nanopartículas ZVI atualmente disponíveis para a remediação ambiental.
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Tabela 3 – Características das principais nZVI disponíveis para remediação
Tamanho
da
SSA
Tipo
Fonte
Síntese
Cristalinidade
Partícula
(m2/g)
(nm)
RNIP Toda Kogyo Redução por
40-60
23.00
Cristalina
®
Corporation
H2
(fase solução)

Fase
principal
α – Fe0

FeB

Lowry e
parceiros

Método
Sulfato
(fase solução)

30-40

36.50

Amorfa

Fe0

FeSP

Quiang e
parceiros

Método SAG
(fase vapor)

2-100

N.I.*

Cristalina

Fe0

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Ram, Andreescu e Ding (2011)
Observação: N.I.* = não informado

4.6.2 Características e Fatores que Afetam a Performance das nZVI

Independentemente da forma de obtenção, as nZVI possuem três características
comuns, que são:
1)

tamanho de partícula variado;

2)

rápida agregação; e

3)

alta área superficial específica (SSA) para reações comparada a do
material estendido.

Dessas três características, a que certamente mais afeta a performance das
nanopartículas para remediação in situ é a agregação. De acordo com Nurmi et al.
(2005), a SSA de nanopartículas altamente agregadas, suspensas em solução, é
muito diferente da mesurada quando as mesmas se encontram sob a forma de pó,
secas e dispersas. Estudos têm demonstrado que as nanopartículas de ferro (nZVI)
podem não alcançar grandes distâncias e ampla distribuição no aquífero devido à
aglomeração que ocorre antes da completa distribuição no solo ou na matriz do
aquífero.
As nanopartículas de ferro são atraídas umas pelas outras, o que causa a
aglomeração, tornando-as partículas de microescala (maiores que 100 nm) ou
mesmo aderindo à superfície do solo (TRATNYEK, 2006 apud UNITED STATES
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ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009; PHENRAT et al., 2009a ). Isto
faz com que seja reduzida a área superficial específica das nanopartículas, que por
sua vez diminui a mobilidade e reatividade e consequentemente seu raio de
influência. Possivelmente, os fatores que causam a aglomeração são a
concentração de ferro na nanopartícula, o magnetismo entre elas, o tamanho e o
potencial zeta (ζ) (KEANE, 2009). Partículas pequenas com baixo conteúdo de ferro
podem dispersar para distâncias maiores que aquelas contendo alto teor de ferro,
pois possuem tendência à aglomerar-se menos (KEANE, 2009, apud PHENRAT,
2009a).
O potencial zeta (ζ) pode ser definido como um reflexo da carga efetiva nas
partículas, ou o potencial elétrico no plano hidrodinâmico de cisalhamento, que se
correlaciona com a repulsão eletroestática entre elas e com a estabilidade em
suspensão. Pode ser utilizado para prever e controlar a estabilidade das partículas
em suspensões ou emulsões, sendo que quanto maior este potencial, em módulo,
maior a estabilidade da partícula no meio onde está inserida. A medida do potencial
zeta é, com frequência, a chave para compreender processos de dispersão e
agregação em aplicações diversas como tratamento de água e formulação de tintas
e cosméticos (MALVERN INSTRUMENTS LTD., 2004). A figura 10 apresenta de
forma esquemática o potencial.
Figura 10 – Esquema da camada estacionária do fluido ligada à partícula dispersada

Fonte: Malvern Instruments Ltd. (2004)

51

A força iônica, tipos de cátions, bem como as propriedades físico químicas da matriz
do aquífero, principalmente o pH, também causam aglomeração e redução dos
movimentos das nanopartículas de ferro (UNITED STATES ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 2008 apud SALEH et al., 2008). Com o aumento do pH do
meio, as nanopartículas tendem a adquirir carga negativa, resultando em momentos
de instabilidade daquelas no meio, cuja consequência maior é a aglomeração das
partículas (KEANE, 2009). A figura 11 um gráfico do potencial zeta versus o pH do
meio.
Figura 11 – Potencial zeta versus pH

Fonte: Zhang Elliott (2006 apud KEANE, 2009)

Em função dos diferentes processos de obtenção das nZVI cada uma delas
apresentará um potencial zeta diferente. Para modificar o potencial zeta, ou seja,
trabalhar dentro da faixa de estabilidade (a interação das partículas se dá em função
da magnitude do potencial zeta, valor em módulo, e não pela sua carga da
superfície), e reduzir o efeito de aglomeração das nZVI no meio são utilizados
processos de modificação da estrutura superficial destas partículas, assunto que
será aprofundado no item 4.8 deste documento técnico.
Ainda, em relação ao pH, verificou-se por meio de ensaios em escala laboratorial,
que em ambientes com pH abaixo de 6,5, as nanopartículas são usadas pelo meio
para a geração de gás hidrogênio ao invés de degradarem o TCE, o que leva a
diminuição do tempo de vida das partículas e baixa taxa de eficiência no processo.
Verificou-se também que o efeito do pH é mais severo nos casos em que nZVI são
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aplicadas no tratamento de plumas de TCE em baixa concentração, pois numa
situação de baixa concentração de TCE e pH abaixo de 6,5, também ocorre
preferencialmente a reação de geração de gás hidrogênio em detrimento da reação
de degradação de TCE (RAM; ANDREESCU; DING, 2011).
Segundo Liu, Phenrat e Lowry (2007 apud RAM; ANDREESCU; DING, 2011) as
espécies iônicas presentes no meio podem afetar a reatividade e a distribuição das
nanopartículas no meio. As espécies iônicas mais comuns em ambientes abaixo da
superfície são os compostos aniônicos NO3-, Cl-, SO42-, HCO3- e HPO42- e os
cátions Na2+, Ca2+ e K+. Devido a heterogeneidade do meio, a variação de espécies
iônicas de minerais na subsuperfície pode variar de um local para o outro.
Baixas concentrações de NO3- (0.1-1.0 mM) não afetam a reatividade das nZVI.
Entretanto, altas concentrações (5 mM) podem desativá-las em apenas 3 dias,
mesmo se ainda houver ferro zero de valência disponível para reação nas nZVI.
Possivelmente, a superfície reacional é alterada de controle catódico (quando ocorre
a redução de TCE) para um controle anódico (quando ocorre a liberação de Fe 2+ e
elétrons para o meio), facilitando a formação de uma camada passivadora de
FeOOH sobre as nZVI. Possivelmente, os efeitos inibitórios dos compostos iônicos
(Cl-, SO42-, HCO3- e HPO42-) na degradação de TCE por parte das nZVI podem ser
causados pelo bloqueamento dos sítios ativos na superfície das nZVI por parte dos
complexos Ferro-Ânion formados. Os íons afetam a distribuição das nZVI devido ao
efeito eletrostático denominado de Eletrostatic Double Layer (EDL), induzindo a
aglomeração das partículas, quanto maior for a concentração de íons no meio.
Em outro ponto, segundo Liu e Zhang (2007 apud RAM; ANDREESCU; DING,
2011), os metais estão presentes na subsuperfície devido aos ciclos geoquímicos e
contaminações antrópicas. Normalmente, são encontrados os seguintes metais no
meio: Selênio (Se), Arsênio (As), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cádmio (Cd) e
Mercúrio (Hg).
A presença desses metais afetam a taxa de decloração de TCE pelas nZVI devido
ao fato das nZVI também serem efetivas na sua imobilização, por processos como
redução, precipitação e complexação. Nesses processos, os elétrons do ferro são
consumidos, em reações que competem com a reação de redução de TCE pelo
ferro. Ocorre também a precipitação dos metais reduzidos sobre a superfície da
nZVI, bloqueando seus sítios ativos disponíveis para a reação de redução de TCE. A
exceção está na presença de metais nobres como o Níquel, Paládio e Platina. Na
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presença de Ni (5-100 mg/L) a decloração de TCE foi promovida por meio da
hidrodecloração catalítica realizada pela dupla Fe0/Ni0 formada na precipitação de
Níquel na superfície da nZVI.
Por fim, também foi verificado que a matéria orgânica presente na subsuperfície em
função da decomposição de restos de plantas e corpos de animais também adsorve
às nZVI e tende a promover diferentes efeitos na performance das nZVI. A matéria
orgânica pode afetar tanto na distribuição quanto na reatividade. Estudos em escala
laboratorial, mostraram que apesar da matéria orgânica adsorver às nZVI,
bloqueando seus sítios ativos para as reações de redução de TCE, ela também
aumenta a distribuição das nZVI, quanto maior for sua concentração no meio ( a
partir de 20 mg/L), segundo Johnson et al. (2009 apud RAM; ANDREESCU; DING,
2011).

4.6.3 Processo de Decloração do TCE por meio da nZVI

As nZVI possuem diferentes performances em termos de taxa de decloração,
formação de produtos primos e eficiência da partícula. Roberts et al. (1996 apud,
NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND, 2005), propôs dois principais
caminhos da reação de redução abiótica ou decloração do TCE, em meio aquoso,
os quais são: β eliminação e hidrogenólise, que, por sua vez, explicam a formação
de eteno e etano como produtos principais e subprodutos como intermediários
clorados (formados via hidrogenólise) e acetileno (formado via β eliminação). A
figura 12 a seguir apresenta de forma esquemática os dois principais caminhos de
redução abiótica do TCE:
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Figura 12 – Caminhos de redução abiótica de TCE (Hidrogenólise e β-eliminação)

Fonte: Roberts et al. (1996 apud NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND, 2005)

Tratnyek e Sarathy (2008 apud COOK, 2009) acredita que, em função da presença
de nZVI, o principal caminho de degradação seja a β-eliminação. Nesse caso, a
maior parte da massa de TCE é convertida em eteno e cloreto por meio da reação
de β-eliminação, sendo todos os compostos gerados nesse processo inofensivos à
saúde humana. Já uma pequena parte da massa de TCE decompõe por meio da
reação de hidrogenólise, um caminho de redução sequencial que resultada na
formação de compostos intermediários de longa vida, tais como o cis-1,2dicloroeteno (cis-1,2-DCE) e o cloreto de vinila (CV), os quais, por sua vez, são
compostos nocivos à saúde humana, assim como o TCE (NAVAL FACILITIES
ENGINEERING COMMAND, 2005). Desta forma, configuram como compostos que
não devem ser gerados nos processos de remediação de TCE e uma grande fonte
de preocupação para os agentes envolvidos no processo de gerenciamento de
áreas contaminadas (stakeholders). De modo geral, a figura 13 a seguir apresenta
as semi reações que ocorrem no processo entre nZVI e TCE:
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Figura 13 – Semi reações de degradação do TCE pelo nZVI

Fonte: Naval Facilities Engineering Command (2013)

O nZVI atua melhor sobre condições anaeróbicas, especialmente no caso das
reações de β-eliminação. Níveis de oxigênio dissolvido (OD) baixos, entre 0-1 mg/L,
e valores negativos de potencial de óxido-redução (oxidation reduction potencial –
ORP), ≤ -400 mV, são as condições ideais para facilitar da degradação de TCE,
segundo United States Environmental Protection Agency (2005 apud COOK, 2009).
O potencial de óxido-redução (ORP ou redox) depende da transferência de elétrons
entre as espécies químicas presentes na água subterrânea e indica o potencial de
redução natural nessa solução aquosa.
Em relação aos diferentes tipos de nanopartículas de ferro zero valente, Ram,
Andreescu e Ding (2011) afirmam que cada uma das nanopartículas obtidas
apresenta uma performance diferente em termos de taxa de decloração, formação
de compostos intermediários e eficiência, sugerindo que, além das características
hidrogeoquímicas do meio reacional e outras características como tamanho e área
superficial específica (SSA) tenham contribuição na reatividade das nZVI. Também
pode-se atribuir a reatividade de uma nZVI a sua cristalinidade e composição
química.
Ram, Andreescu e Ding (2011) reportaram que foi desenvolvido um estudo
comparando-se as nanopartículas RNIP® e FeB, em termos de eficiência na
decloração de TCE, bem como geração de subprodutos e tempo de vida, tanto em
meio com quantidade suficiente de ferro e meio com excesso de ferro, em pH igual a
7. Os resultados indicaram que as nanopartículas RNIP ® degradam o TCE
preferencialmente via β-eliminação, gerando como produtos o acetileno (84,3%) e
eteno (7,8%), em condições controladas de ferro. Já no meio reacional com excesso
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de ferro, a via de degradação continuou sendo a β-eliminação, entretanto foram
gerados eteno (74,5%) e etano (20,9%) como produtos. Também registrou-se pouca
produção de gás hidrogênio (H2), indicando a boa seletividade das RNIP® no meio e
consequentemente tempo de vida longo. Entretanto, foi registrado o crescimento
substancial da camada passivadora ao redor da nanopartícula, o que a impede de
reagir totalmente, sendo sua eficiência de apenas 52%.
Já as nanopartículas FeB, testadas em ambiente controlado de ferro, geraram etano
e outros alcanos saturados como produtos de degradação do TCE (87,4%), e
geraram 80% de etano e 20% de propano em ambiente com excesso de ferro. Uma
grande quantidade de FeB foi usada para gerar H2, indicando a baixa seletividade
desta nanopartícula e consequentemente período de vida curto. Entretanto, sua
eficiência em degradar o TCE foi calculada em 92% e não houve formação da
camada passivadora ao redor da partícula devido à presença de Boro residual na
mesma.
Em comparação com a RNIP®, a FeB possui um período de vida curto, apesar de
possuir maior eficiência na degradação do TCE. Em termos de remediação in situ, é
preferível ter uma partícula que permaneça mais tempo no meio reacional,
deslocando-se a maiores distâncias, do que uma que reage quase que
instantaneamente no meio e perde sua eficiência em pouco tempo.

4.6.4 Uso de nZVI in situ

O ponto essencial no uso das nZVI é o fato dessas poderem ser direcionadas para o
tratamento in situ da zona fonte de DNAPL de forma mais efetiva que outras técnicas
de remediação passivas (PHENRAT et al., 2011). Segundo Tratnyek (2006, apud
PHENRAT et al., 2011), nZVI é frequentemente injetado com a intenção de declorar
rapidamente o DNAPL, adsorvido ou em fase residual, para que ocorra a diminuição
da massa e força da zona fonte e também diminuir o tempo para alcance das metas
de remediação.
Phenrat et al. (2011) afirma que a injeção de nZVI na interface entre o DNAPL e a
água subterrânea, onde as concentrações de DNAPL são as maiores possíveis,
pode aumentar potencialmente a taxa de decloração e o uso eficiente de ferro zero
valente para a decloração redutiva. Isso também pode aumentar a quantidade de
partículas de ferro que é usada efetivamente para a decloração em vez de redução
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da água a gás hidrogênio ou redução de outros constituintes que podem estar
presentes na água subterrânea, tal como o nitrato. Ram, Andreescu e Ding (2011)
também afirmam que as nZVI são utilizadas tanto para o tratamento de plumas de
TCE dissolvido quanto para o tratamento de zonas fonte de DNAPL, onde a
concentração de TCE está próxima da saturação (8,4 mM).
Entretanto, reportam que em alguns estudos em escala laboratorial, observou-se
que a medida que as concentrações de TCE aproximam-se do grau de saturação em
água, sua reatividade diminui, em função da diminuição de sítios ativos para a
reação de redução do TCE e a passivação do ferro, o que implica em injeções
adicionais de nZVI nas zonas fonte para o tratamento do TCE até o alcance das
metas de remediação.
Ao elaborar um projeto de remediação baseado no uso das nZVI é fundamental o
levantamento das características intrínsecas da área onde se pretende utilizá-las
para o tratamento tanto de zonas fonte quanto plumas de fase dissolvida de TCE,
por meio da elaboração do modelo conceitual da área de interesse. Algumas
questões-chave que afetam os fenômenos de transporte das nZVI em subsuperfície
são relacionados tanto às características das nanopartículas de ferro quanto às
características da área de interesse, apresentados a seguir:
Características das partículas:


processo de síntese da nZVI;



composição química da nZVI; e



aglomeração da nZVI.

Características do meio físico:


matriz do solo;



força iônica da água subterrânea;



presença de matéria orgânica;



parâmetros geoquímicos (pH, oxigênio dissolvido e potencial redox);



concentração dos oxidantes competidores (exemplo: nitrato);



propriedades hidráulicas do aquífero (exemplo: porosidade móvel e
condutividade hidráulica).
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Após a avaliação dos parâmetros citados acima, é prudente a execução de testes de
tratabilidade (testes de bancada em colunas ou reatores tipo batelada) com
amostras de solo e água subterrânea retiradas da área de interesse para validação
da reatividade da nZVI frente às características intrínsecas do meio. Podem ser
avaliados os vários tipos de nZVI, obtidos por meio de processos distintos, em várias
concentrações distintas, para validação de qual a nanopartícula mais adequada para
o tratamento da área, não esquecendo que um teste de tratabilidade representa o
cenário ideal (best –case scenario) e que os resultados não eliminam a necessidade
de um teste em escala piloto, antes da aplicação da técnica, in situ, em escala total.
A figura 14 apresenta um exemplo de montagem de um teste de bancada, elaborado
em uma coluna experimental, para validação da capacidade de injeção e reatividade
de um tipo de nZVI em uma amostra de solo retirada de uma área de interesse.
Figura 14 – Exemplo de um teste de bancada, produzido em uma
coluna experimental

Fonte: Ram, Andreescu e Ding (2011).

De modo geral, em termos de aplicação de qualquer técnica de remediação in situ,
quando factível, aquela é sempre preferível em detrimento às outras tecnologias
existentes no mercado, por apresentar maior custo-benefício. Contudo, a
remediação in situ requer a “entrega” do tratamento diretamente à contaminação, o
que de fato é o maior obstáculo à expansão e ao desenvolvimento de todas as
técnicas de remediação in situ, como no caso da aplicação de nZVI.
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A injeção de nanopartículas no aquífero pode ser realizada sob gravidade ou em
condições pressurizadas e tem demonstrado ser efetiva na remediação de
compostos organoclorados, como o TCE, segundo Glazier et al. (2003 apud ZHANG,
2003). Segundo Ram, Andreescu e Ding (2011), as nanopartículas podem ser
injetadas em subsuperfície via poços de injeção, via Direct-push ou injeção direta,
via tecnologia tipo Pressure-pulse ou pressão pulsada, via liquid atomization
injection, via pneumatic fracturing ou fraturamento pneumático e via hydraulic
fracturing ou fraturamento hidráulico.
O uso de poços para injeção consiste em utilizar poços já existentes na área de
interesse ou construir poços específicos para esta finalidade e pode envolver a
recirculação das nanopartículas, utilizando-se os próprios poços de injeção e poços
de extração. O método Direct-push (figura 15), bastante difundido na área de
remediação, consiste em perfurar o solo com hastes de percussão até o nível
aquífero requerido e injetar as nanopartículas diretamente no aquífero, sob pressão,
de baixo para cima. Este método também é o mais utilizado atualmente para a
injeção de nZVI.
Figura 15 – Seção esquemática de injeção de nZVI via Direct-push

Fonte: Naval Facilities Engineering Command (2013)

Já as demais tecnologias como Pressure-pulse, pneumatic fracturing e hydraulic
fracturing são bastante incipientes, ainda pouco utilizadas no Brasil, e destinadas à
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casos em que o meio é dito de baixa permeabilidade, e tenta-se, com uma injeção à
alta pressão criar fraturas no meio, pelas quais são injetadas as soluções contendo
nZVI.
Vale destacar que a heterogeneidade da subsuperfície desempenha um papel
fundamental na distribuição e eficiência no tratamento de TCE com nZVI.
Obviamente, as nZVI são transportadas com mais facilidade em meios constituídos
de cascalhos, matacões e areias do que em meio constituídos de materiais mais
finos como argila e silte. Sendo assim, a seleção do método de injeção mais
apropriado dependerá exclusivamente das propriedades físicas e geoquímicas da
área de interesse.
United States Environmental Protection Agency (2008) destaca ainda que a
manipulação inapropriada das nanopartículas durante seu uso , tanto em escala
laboratorial ou de campo, pode torná-las oxidadas e passivadas, antes mesmo da
injeção. Como via de regra, os mecanismos de injeção devem limitar o volume de
água injetada juntamente com o ferro, o que por sua vez, irá limitar a exposição do
ferro ao oxigênio e outros agentes oxidantes que podem passivar o ferro antes e
durante a injeção. Deste modo, a passivação é outro fator que pode limitar a
efetividade das nZVI.
O item subsequente (item 4.6.5) apresenta um estudo de caso em que nZVI foi
estudada em escala laboratorial e posteriormente aplicada em campo, para
degradação de TCE, por meio de teste piloto, por um grupo de pesquisadores
precursores na área de nanotecnologia para remediação de solos e águas
subterrâneas. Os itens 4.7. e 4.8. deste trabalho discutem as variações das nZVI e
sua aplicação no tratamento de TCE. Por fim, são discutidos os aspectos em termos
de toxicologia e legislação pertinente sobre o assunto.
4.6.5 Aplicações de nZVI em campo – Estudo de Caso

Zhang (2003) elaborou um estudo composto por escala laboratorial e teste piloto
para avaliar o uso potencial de nanopartículas de ferro zero valência para a
remediação in situ de solventes organoclorados, tal como o TCE. A primeira parte do
estudo, ou seja, a escala laboratorial do experimento, foi conduzida nos laboratórios
da Lehigh University, durante o período de agosto de 2002 a março de 2003.
Amostras de solo e água subterrânea contaminadas principalmente com TCE
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(concentração de 4680 µg/L) e 1,1,1-tricloroetano (concentração de 6070 µg/L)
foram coletadas de uma área contaminada pertencente à Força Naval dos EUA.
Os experimentos foram conduzidos para determinar as concentrações dos
contaminantes orgânicos, mudanças na química da água subterrânea como
resultado da adição das nanopartículas de ferro e a eficácia das nanopartículas no
processo de decloração dos contaminantes orgânicos. Foram utilizados reatores do
tipo batelada nos quais foram adicionados água subterrânea, solo e nanopartículas
de ferro zero valente puras ou combinadas com paládio (forte catalisador que pode
ser aplicado com revestimento das NZVI), variando-se as concentrações das
nanopartículas.
Zhang (2003) observou que ao adicionar as nanopartículas ao meio ocorria um
rápido aumento do pH associado a diminuição do potencial de óxido-redução (ORP).
A explicação reside no fato de que o ambiente redutor é criado em função do rápido
consumo de oxigênio e outros oxidantes em potencial no meio e produção de
hidrogênio. Zhang (2003) destacou também que em campo, tais condições poderiam
ser menos expressivas, devido a fatores como difusão e outros mecanismos de
diluição que ocorrem no meio (advecção, sorção, etc.).
Os resultados da escala laboratorial indicaram a remoção de 99% dos
contaminantes em menos de 24 horas e produção de etano em todos os testes. As
partículas de ferro e paládio alcançaram taxa de decloração de 1 mg de TCE/g de
nano Fe/h, o que corresponde a capacidade total de 100 a 200 mg de TCE por
grama de nano Fe. Essa taxa é 3 ordens de grandeza maior que a convencional,
quando usado pó de ferro (partículas de ferro cujo diâmetro é maior que 10 µm).
A segunda parte do estudo de Zhang (2003) foi composta de um teste piloto
conduzido em uma área industrial localizada em Research Triangle Park, Estado da
Carolina do Norte, EUA, em setembro de 2002, após a aprovação da USEPA.
Estudos hidrogeológicos preliminares da área de estudo indicaram a predominância
de uma camada arenosa graduada e fina sobre uma camada de silte, abaixo da qual
ocorre a rocha de forma descontínua, em toda a extensão do local. O fluxo d’água
subterrânea local foi caracterizado como radial e dividido, conforme a topografia
local e a condutividade hidráulica na área do teste piloto foi estimada em
aproximadamente 10-3 cm/s.
Para a condução do teste foram instalados um poço de injeção (BNP-04) e dois
poços de monitoramento (BNP-2 e BNP-3). Também foi utilizado um poço de
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monitoramento existente no local para auxílio na coleta de dados do teste (GW-4).
Foi efetuada uma campanha de coleta de amostras de água nesses poços anterior a
data da injeção, a qual foi denominada de baseline, com o intuito de se obter dados
hidrogeoquímicos do local antes da injeção para posterior comparação com os
resultados do teste. Parâmetros como taxa de fluxo, nível d’água, potencial de óxidoredução (ORP), pH, condutividade específica e temperatura foram medidos durante
todo o processo por meio de transdutores inseridos nos poços e em células de fluxo
ex situ.
O teste foi conduzido em uma área a 38 metros de distância de um antigo local de
disposição de resíduos, os quais já haviam sido removidos por meio de escavação,
antes do evento da injeção. As concentrações dos contaminantes no local eram as
maiores dentre todas detectadas no sítio e somente no poço de injeção somavam
14.000 µg/L de compostos organoclorados (principalmente TCE). A solução de
injeção foi preparada usando-se 6056 litros de água potável e 11,2 kg de
nanopartículas, o que resultou na concentração de 1,9 g de nZVI por litro de
solução. A injeção iniciou-se no dia 13 de setembro e finalizou-se em 15 de
setembro de 2002, com taxa de 0,6 gpm, praticamente por gravidade. Para evitar
sedimentação das partículas tanto dentro do tanque de solução quanto dentro do
poço de injeção foi promovida a recirculação da solução em ambos os
compartimentos.
Os resultados corroboraram com os observados na escala laboratorial por Zhang
(2003). Mais de 90% de redução da concentração do contaminante, após 6 semanas
de injeção de nanopartículas, sem a produção ou aumento na concentração de
compostos primos, como o cloreto de vinila, acrescido de queda nos valores de ORP
locais (de +50mV para -500mV) e raio de influência detectável de 6-10 metros ao
redor do poço de injeção. Vale destacar que não foram apresentadas as principais
características das nanopartículas utilizadas, nem tampouco os critérios utilizados
para a escolha dos materiais testados.

4.7 Partículas Bimetálicas em Nanoescala

A reatividade de uma nanopartícula de ferro pode ser aumentada por meio da
deposição de uma fina e descontínua camada de um metal nobre (< 1% do peso
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total da partícula), segundo Elliott e Zhang (2001), gerando muitas combinações
metálicas, tais como ferro/paládio, ferro/níquel, ferro/prata e ferro platina.
O ferro é oxidado com rapidez quando está acoplado a um metal nobre (paládio,
prata, cobre, cobalto e níquel). A combinação cria numerosas células galvânicas
enquanto o ferro serve como o ânodo e torna-se preferencialmente oxidado. Por
outro lado, o metal nobre pode promover reações como a hidrogenação por meio de
função catalítica (ELLIOTT; ZHANG, 2001).
Segundo Liu et al. (2005), pesquisas têm focado em nanopartículas bimetálicas
(ferro/paládio e ferro/níquel), de modo que têm-se alcançado taxas de decloração
redutiva de TCE muito maiores que as obtidas por meio do ferro de preenchimento
das barreiras reativas e gerado como produtos hidrocarbonetos saturados, tais como
etanos. A alta superfície específica (SSA) e adição de um catalisador são reportados
como a causa do aumento na reatividade em relação ao ferro de preenchimento das
barreiras.
As ligas de paládio e níquel (catalisadores) formadas nas superfícies das partículas
oxidam menos que o ferro zero valente e preservam o ferro do miolo da partícula
para a reação de decloração do TCE. Aqui o modelo miolo/casca também é utilizado
para explicar a reação de decloração. Nesse caso, a casca é formada por um óxido
de ferro encrustado ao catalisador (metal nobre) e o miolo é o ferro zero valente.
Elétrons da oxidação do ferro zero valente do miolo são transferidos por meio da
casca formada por óxido de ferro e catalisador e reduzem o TCE adsorvido à
partícula (LIU et al., 2005). Partículas bimetálicas efetivamente degradam o TCE,
contudo elas mesmas podem ser consideradas como um risco ambiental em função
da introdução de metais indesejáveis ao meio, como o níquel. A figura 16 apresenta
de modo esquemático uma nanopartícula bimetálica de ferro e paládio reagindo com
o contaminante TCE.
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Figura 16 – Nanopartícula bimetálica composta de
ferro e paládio e óxido de ferro

Fonte: Zhang (2003)

Assim, as nanopartículas bimetálicas de ferro/paládio (Pd-nZVI) são comumente
usadas, em detrimento dos demais tipos. Segundo Yan et al. (2010), as Pd-nZVI são
conhecidas por exibirem alta reatividade ao contrário de outros sistemas bimetálicos.
Após a obtenção das nanopartículas de ferro zero valente (nZVI), as partículas
bimetálicas são produzidas por meio da deposição redutiva de Pd 2+ (proveniente de
[Pd(C2H3O2)2]3 nas recém produzidas nZVI, sendo aproximadamente 70% das
nanopartículas bimetálicas geradas nesse processo com tamanho de 100 a 200 nm
(ELLIOTT; ZHANG, 2001). A equação 2 apresenta a reação de deposição do
Paládio sobre o Ferro:
Fe0 + Pd2+ → Fe2+ + Pd0

(2)

Segundo Yan et al. (2010), os estudos dos mecanismos de degradação de
compostos organoclorados (PCE, TCE, etc.) em água sugerem que o componente
ferro do material Pd-nZVI serve como uma fonte de elétrons, considerando que o
componente paládio serve com catalisador na formação de hidrogênio, ativação e
subsequente formação de espécies hidrogenadas dissociadas, as quais atuam como
os

agentes

redutores

contaminantes.

responsáveis
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Entretanto, o processo de oxidação das Pd-nZVI é significativamente acelerado em
comparação com as nZVI. Possivelmente, esse efeito é atribuído ao contato
galvânico entre o paládio e o ferro, o qual cria uma larga diferença de potencial
eletroquímico e conduz à oxidação do ferro. Em adição, o paládio também é
bastante conhecido como um catalisador da reação de hidrogenação de água a ser
reduzida em hidrogênio, o que também acelera a corrosão do ferro.
Isso afeta a aplicação desse material para remediação in situ, pois a interação
dessas partículas com água determinará sua longevidade e seu tempo de vida útil
na remediação de contaminantes. O enclausuramento do paládio em uma camada
extensa de óxido, devido à ação da água subterrânea, requer que o contaminante
(TCE) penetre dentro da nanopartícula e que os produtos formados neste reação
saiam por difusão, o que de fato altera a cinética da reação e influencia na
distribuição dos produtos finais. Outro fato importante a ser considerado, é o risco à
saúde associado a metais nobres como o níquel, o que torna as nanopartículas
bimetálicas de ferro zero valência menos amigáveis ao meio ambiente, em
comparação às FeB ou às RNIP®.
4.7.1 Aplicações de Partículas Bimetálicas em Campo – Estudo de Caso

Elliott e Zhang (2001) publicaram um estudo sobre o teste piloto conduzido por eles
em um Site localizado na cidade de Trenton, Estado de Nova Jérsei, Estados Unidos
da América (Field Scale of Nanoscale Bimetallic Particles for Groundwater
Treatment).
O Site escolhido tratava-se de uma indústria de manufatura ainda ativa naquela
ocasião, onde foi caracterizada uma pluma de TCE à jusante de um tanque de
armazenamento do solvente. As dimensões da área do teste piloto eram de
aproximadamente 4,5 metros por 3,0 metros e compreendiam solo saturado com
espessura de aproximadamente 6,0 metros. O nível d’água do aquífero estudado
encontrava-se entre 1,80 – 2,10 metros abaixo da superfície local, estendendo-se
pela argila saprolítica e rocha até os 9,0 metros de profundidade.
Um dos poços da rede de monitoramento existente no local foi utilizado como poço
de injeção (DCG-15) e outros três pares de poços multiníveis foram utilizados para o
monitoramento das injeções, locados a 1,50 metros de distância um do outro,
contados a partir do poços de injeção, no alinhamento do principal fluxo de água
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subterrânea. Os poços foram designados de PZ-1 S e PZ-1D, PZ-2S e PZ-2D e PZ3S e PZ-3D, onde S representava o poço com seção filtrante locada no aquífero
superior (raso) e D representava o poço com seção filtrante locada no aquífero
profundo. O poço de injeção possuía seção filtrante locada na região de maior
concentração dos contaminantes (3 a 4,5 metros de profundidade), já os poços do
aquífero raso possuíam seção filtrante locada entre 2,4 e 3,6 metros e os do
aquífero profundo entre 4,7 e 5,9 metros. O perfil esquemático do teste piloto, com o
arranjo dos poços é apresentado na figura 17.
Figura 17 – Esquema da injeção in situ de partículas bimetálicas
em nanoescala

Fonte: Elliott e Zhang (2001)

A condutividade hidráulica (K) do aquífero na área de teste foi determinada em 0,2
cm/s, sugerindo uma razoável formação permeável. Por meio do valor obtido para K
e um gradiente hidráulico estimado em 0,001, a velocidade aparente do fluxo d’água
na área foi calculada em aproximadamente 0,3 m/dia (usando um valor de
porosidade igual a 0,25). A partir dessas informações e considerando a espessura
do aquífero estudado de 6,0 metros, calculou-se o volume de 14,1 m3 de água a ser
tratada na área teste.
Durante o monitoramento da área, num período de 10 anos, verificaram-se
concentrações de hidrocarbonetos clorados tais como tetracloreto de carbono, PCE,
TCE, cis-DCE, CV e clorofórmio, variando desde os limites de detecção (1 µg/L) a
4600 µg/L. O principal composto contaminante do aquífero era o TCE, cujas
concentrações na área teste variaram de 445 a 800 µg/L.
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Tanques de polietileno com sistema de agitação e alimentação de gás nitrogênio
foram utilizados para manter o oxigênio dissolvido em baixas concentrações, bem
como utilizou-se um sistema de recirculação da solução de nanopartículas e água
contaminada do aquífero, que eram bombeadas do par multinível PZ-3. Para
determinar a quantidade de nanopartículas a serem injetadas pro meio da solução
foi conduzido um teste de bancada usando-se nanopartículas metálicas (Fe0) e
bimetálicas (Fe/Pd) e água subterrânea e sedimento coletados da área teste.
As amostras testadas com 0,25 g de nanopartícula bimetálica Fe/Pd alcançaram a
decloração completa do TCE em aproximadamente 12 horas e as amostras testadas
com 0,1 g de nanopartícula bimetálica Fe/Pd em aproximadamente 2 dias. Já as
amostras tratadas somente com nanopartículas metálicas de ferro (nZVI = 0,25 g)
levaram 01 mês para completar a decloração. Os principais produtos gerados na
decloração do TCE pelas nanopartículas bimetálicas foram o etano (74%) e eteno
(6,2%) enquanto as nZVI geraram 62% de etano. Outros compostos presentes nas
amostras de água subterrânea também foram dehalogenados.
De posse dos resultados obtidos no teste de bancada, iniciou-se o teste piloto.
Durante dois dias consecutivos foram injetados 1340 L de solução de nanopartículas
bimetálicas (massa total de nanopartículas = 1,68 kg), por gravidade e com auxílio
de recirculação da água subterrânea e solução.
Os resultados obtidos 4 semanas após o monitoramento da área teste piloto
indicaram variação na taxa de remoção do TCE, de 1,5 a 96,5%, sendo a maior
eficiência na redução obtida nas amostras coletadas no poço de injeção e a menor
no poço mais distante (PZ-3). Elliott e Zhang (2001) também verificaram que os
valores das concentrações de ferro e TCE oscilaram em padrão de onda, o que é
consistente com os conceitos clássicos do transporte de coloides e reações no meio
poroso (advecção, difusão, retardamento e reações da pluma de nanopartículas
enquanto migrava no interior da área teste).
Em relação aos parâmetros físico químicos mensurados durante a coleta de
amostras de água na área teste, cabe destacar que os valores que sofreram as
maiores alterações foram o oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico (pH) e
potencial de óxido redução (ORP).
O potencial de óxido redução (ORP) também conhecido na literatura como potencial
eletroeletrônico (Eh – expresso em miliVolts – mV) é a medida da atividade
eletrônica em uma solução, ou seja a tendência do ambiente em doar ou receber
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elétrons. Geralmente, valores positivos de ORP indicam ambientes oxidantes e
valores negativos ambientes redutores. A interpretação dos dados de ORP de água
subterrânea devem ser analisados criteriosamente devido ao fato de que muitas
espécies responsáveis pelas reações de óxido redução (redox) do meio não estão
em equilíbrio no mesmo e que potenciais misturados podem ser lidos ao mesmo
tempo.
Os valores históricos de ORP da área teste (dados de 1995 a 1999) variavam de +
150 a +250 mV, o que indicava condições oxidantes do meio. Contudo, após a
injeção das nanopartículas observou-se o declínio desses valores (-100 a -200 mV),
o que foi interpretado como o estabelecimento de condições redutoras no meio,
devido ao consumo de oxigênio dissolvido e outros oxidantes do meio pelas
nanopartículas assim que elas migravam pelo meio. Também foi observada uma boa
correlação entre as concentrações de TCE e os valores de ORP mensurados
Os valores de pH, que variavam de 4,6 a 5,2, indicando um ambiente levemente
ácido, aumentaram após a injeção das nanopartículas para o intervalo de 5,1 a 7,7,
porém voltaram a cair após a finalização das reações entre TCE e as nanopartículas
e as reações hidrogeoquímicas voltaram a atuar.
De forma geral, segundo os autores do estudo, as mudanças ocorridas no meio,
após a injeção das nanopartículas, favoreceram o crescimento de bactérias
redutoras de ferro, as quais podem participar no futuro de processos de atenuação
natural dos contaminantes.

4.8 Nanopartículas de Ferro Zero Valente com Superfície Modificada

Zhang (2003) afirma que a química coloidal das nanopartículas de ferro zero valente
é tal que elas tendem a aglomerar-se e aderir à superfície do solo. Para resolver
esta questão e tornar as nZVI mais aplicáveis para a remediação, foram exploradas
algumas opções, tais como a modificação da superfície das nanopartículas com
polímeros, a emulsificação das nanopartículas e o incrustamento das nanopartículas
em suportes especiais. A figura 18 apresenta de forma esquemática estes três tipos
de modificações na superfície das nanopartículas.
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Figura 18 – Nanopartículas de Ferro Zero Valente com Superfície Modificada

Fonte: Ram, Andreescu e Ding (2011)

Reprodução esquemática de: a) nZVI com estabilização polimérica; b) nZVI
emulsionada e c) nZVI incrustada em partículas de sílica porosa.
A modificação ou funcionalização da superfície por meio de polímeros, segundo
Ram, Andreescu e Ding (2011), pode ser alcançada de três formas diferentes: 1)
enxertando polieletrólitos na superfície da nanopartículas pré-sintetizadas; 2)
adsorvendo fisicamente polieletrólitos sobre a superfície de nanopartículas présintetizadas e 3) incorporando polieletrólitos nas nanopartículas durante sua síntese.
As coberturas conferem impedimento estérico às partículas e/ou repulsões
eletroestéricas as quais dominam as forças atrativas de van der Waals entre as
nanopartículas, impedindo sua floculação e aglomeração no meio (SALEH et al.,
2005)
Saleh et al. (2005) apresentaram um dos primeiros estudos, em escala laboratorial, a
respeito da modificação da superfície das nanopartículas por meio de polímeros, no
qual um bloco de cada um dos polímeros ácido polimetacrílico (PMAA),
polimetilacrilato (PMM) e poliestirenosulfonato (PSS) foi agrupado formando uma
estrutura anfifílica de três blocos, posteriormente adsorvida à superfície das nZVI,
especificamente às RNIP®, conferindo estabilidade coloidal às nanopartículas em
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água, mobilidade na subsuperfície e as direcionando para adsorverem à interface
DNAPL/água.
Entretanto a modificação da superfície das nZVI com polímeros ou polieletrólitos
diminui sua reatividade em meio aquoso, conforme reportado por Phenrat et al.
(2009a). Nesse estudo procedido em escala laboratorial, o grupo pesquisou três
tipos de polieletrólitos diferentes adicionados à superfície das nZVI para o aumento
de sua mobilidade no meio e constatou que em todos os casos houve diminuição da
taxa de degradação de TCE dissolvido no meio estudado conforme era aumentada a
espessura da camada de polieletrólito adicionada à nZVI, sugerindo que os
polieletrólitos adsorvidos à nZVI impediam as reações nos sítios ativos.
Phenrat et al. (2011) efetuou estudo em escala laboratorial e concluiu que as nZVI
modificadas poliméricamente são mais apropriadas para tratar os gânglios do que as
piscinas de DNAPLs e que para atingir o potencial máximo de degradação in situ e a
redução da zona fonte, a injeção de nZVI modificado poliméricamente dever ser de
alta concentração das partículas (3 a 15 g/L) para que possam ser atingidas as
espessas camadas de aquífero impactado.
A emulsificação de nZVI também é uma outra modificação na superfície das nZVI
para a remediação in situ. Essa técnica, adaptada da injeção de óleo emulsificado
para remediação de DNAPL, pode ser usada para a injeção de nZVI encapsulado
em emulsão, diretamente no DNAPL, de modo que as nZVI podem estar
encapsuladas tanto em emulsões de água/óleo quanto em óleo/água (RAM;
ANDREESCU; DING, 2011).
Emulsões água/óleo de nZVI foram reportadas como sendo altamente viscosas
(1942 centiPoise), requerendo injeções com altas pressões, o que ocasiona a
criação de caminhos preferenciais no meio, migração do DNAPL e instabilidade das
gotas de emulsão. Já as emulsões de óleo/água possuem baixa viscosidade e
podem ser injetadas com baixas taxas de vazão e pressão (RAM; ANDREESCU;
DING, 2011).
Quinn et al. (2005) apresentaram um dos primeiros tipos de nanopartícula
emulsificada denominada de Emulsified Zero Valent Iron (EZVI), ou ferro zero de
valência emulsificado, o qual foi produzido a partir de nanopartículas de ferro zero de
valência envolvidas em uma emulsão biodegradável, estabilizada por um
surfactante, formando gotas compostas de uma membrana óleo-líquida contendo
nanopartículas de ferro, com o intuito de capacitar a injeção de nZVI dentro do
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DNAPL. Tal estudo, produzido em escala laboratorial e em campo, é apresentado
com detalhe nessa pesquisa.
Já o incrustamento das nanopartículas em suportes especiais, tais como sílica e
carbono, foi projetado exclusivamente devido à necessidade de se diminuir a atração
magnética entre as nZVI e facilitar sua dispersão na área de tratamento (RAM;
ANDREESCU; DING, 2011). Zheng et al. (2008) conduziram um estudo em escala
laboratorial, onde nZVI foram incrustadas em partículas de sílica porosa submicrométricas (100-800 nm) por meio do processo denominado aerosol-assisted,
criado pelo grupo de Zheng. Os resultados desde estudo indicaram que as partículas
sub-micrométricas de sílica incrustadas de nZVI são passíveis de serem
transportadas no solo, pois possuem o tamanho ideal para isto, de modo a garantir a
remediação eficiente de TCE sem a agregação das nanopartículas de ferro no meio.
Verificou-se também que os grupos silanol presentes no suporte feito de sílica
permitiam o controle das propriedades na superfície das partículas, tais como a
afinidade entre as partículas e o TCE, pois aumentaram a adsorção do contaminante
(ZHAN et al., 2008).
O processo aerosol-assisted consiste em unir os precursores de partículas de sílica,
FeCl3*6 H2O, ortossilicato de tetraetila (TEOS – tetraethyl ortosilicate), trietóxi-etilsilane (ETES – ethyl triethoxysilane) e ácido clorídrico (HCl) em uma mistura, a qual
posteriormente é atomizada de modo a formar gotas de aerossol, as quais
aspergidas e são aquecidas numa zona de aquecimento dentro de um forno, onde
ocorre a hidrólise e condensação dos silicatos, levando a formação das partículas
esféricas de sílica com cloreto de ferro (FeCl3) incrustado em seus poros. O cloreto
de ferro dentro dos poros das partículas de sílica é reduzido a nZVI ou por meio de
borohidreto de sódio ou por gás hidrogênio, conforme citado anteriormente (RAM;
ANDREESCU; DING, 2011). A essa partícula de sílica e nZVI pode ser incorporado
paládio. Ainda, essas partículas podem ser funcionalizadas por grupos etil de modo
a aumentar a adsorção de organoclorados, tais como o TCE, trazendo assim o
contaminante orgânico para as vizinhanças das espécies de ferro, facilitando as
reações de decloração redutiva (ZHAN et al., 2008). A figura 19 apresenta uma
imagem obtida por meio de microscópio de transmissão eletrônica de uma partícula
composta de etil sílica e nZVI.
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Figura 19 – Partícula composta de etil sílica e nZVI

Fonte: Zhan et al. (2008)

Zhan et al. (2008), em ensaios de coluna conduzidos em laboratório para avaliação
da mobilidade das partículas produzidas pelo grupo de Zheng et al. (2008),
observaram que: 1) as partículas são reativas; 2) não houve aglomeração do ferro
zero valente uma vez que as nanopartículas estavam aprisionadas na sílica porosa;
3) o tamanho das partículas está na faixa ótima para a mobilidade através de solos e
sedimentos (0,1-1,0 µm); 4) o radical alquil acoplado à sílica permitiu a adsorção do
TCE dissolvido no meio aquoso, facilitando a reação por crescentes concentrações
de TCE na vizinhança do ferro; 5) houve partição das partículas de forma
significativa na interface do volume de TCE dissolvido em água e TCE puro,
facilitando a mobilidade da partícula no DNAPL; 6) as partículas compostas são
altamente benignas e os grupos alquil são passíveis de degradação microbiana; 7) o
processo de obtenção das partículas (aerosol-assisted) é propício para produção em
larga escala e praticamente contínuo, limitado apenas pela necessidade de posterior
recuperação e filtração das partículas. A figura 20 apresenta de forma esquemática a
reação da partícula etil sílica-nZVI agindo em meio ao TCE dissolvido e TCE puro
(DNAPL).
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Figura 20 – Nanopartículas de etilsílica e nZVI, em TCE dissolvido e em fase livre

Fonte: Zhan et al. (2008)

O quadro 3 apresenta um resumo dos diferentes tipos de nanopartículas com
superfície modificada para facilitar a estabilidade, alcance dos DNAPLs e
dispersividade das soluções injetáveis de nanopartículas para remediação.
Quadro 3 – Características das principais nZVI com superfície modificada
Superfície Modificada
Performance
Estabilização

Transporte

Reatividade

Direcionamento
ao DNAPL

Boa
Fraca
Boa
Excelente

Fraco
Fraco
Moderado
Excelente

-

-

Excelente
Boa
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
-

Excelente
Excelente
Bom
Bom
Excelente
Bom
Excelente

Boa
Boa
Boa
Moderada
Moderada
Boa
-

Bom
Moderado
Bom
Bom
Bom
-

Moderada

Bom

Boa

Excelente

Bom

-

Excelente

Polímeros
Polietileno glicol (PEG)
Polivinil álcool (PVA)
Goma Guar
Goma Xantana

Polieletrólitos
Copolímeros (bloco de três)
PMAA-PMMA-PSS
PMAA-PMMA-PSS4
Poliestireno (PSS)
Poliaspartato (PAP)
Carboximetilcelulose (CMC)
Ácido Poliacrílico (PAA)
PAA-PSS e bentonita

Emulsificantes
Água em óleo, usando um
surfactante não iônico, óleo
de milho e água
Óleo em água, usando óleo
de soja, água e surfactantes

Moderada
boa

a

Suporte
Sílica porosa (0,1-1 µm)

Boa

Bom

Boa

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Ram, Andreescu e Ding (2011)

Boa
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4.8.1 Aplicações de nZVI com Superfície Modificada em Campo – Estudo de Caso

O primeiro estudo conduzido com nanopartículas de ferro zero valente com
superfície modificada ocorreu em 2002 e foi conduzido por Quinn et al. (2005), numa
área teste, com uma zona fonte de DNAPL existente em um site da NASA (Launch
Complex 34 – LC34), na cidade de Cabo Canaveral, Estado da Florida, Estados
Unidos da América. A emulsão EZVI usada era composta de água, óleo de milho,
um surfactante não iônico e ferro em nanoescala (RNIP) nas seguintes proporções:
44,3% de água, 37,2% de óleo, 1,5% de surfactante e 17% de ferro. A figura 21
apresenta a fotografia de uma gota de EZVI.
Figura 21 – Fotografia microscópica e representação esquemática
de uma gota de EZVI

Fonte: Quinn et al. (2005)

A ideia de encapsular as nanopartículas de ferro em uma membrana hidrofóbica
surgiu para proteger as nZVI de outros compostos constituintes da água
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subterrânea, tais como materiais inorgânicos, os quais podem diminuir a capacidade
redutora das nanopartículas com os compostos orgânicos adicionados ao meio de
forma antrópica (TCE e outros por exemplo), e para inseri-las nas zonas fontes de
DNAPL por meio da difusão. A figura 22 ilustra as propriedades da EZVI em contato
com DNAPL em escala laboratorial, como o aumento no contato entre as nZVI e o
TCE.
Figura 22 – Propriedades das nanopartículas em contato com DNAPL

Fonte: Quinn et al. (2005)
Legenda: A foto A apresenta duas fases distintas dentro do vial: TCE tingido com Sudan IV
em água. A foto B apresenta as fases distintas formadas após a adição de 1,0 g de
ZVI ao sistema e agitação do vial. A foto C apresenta as fases do sistema após a
adição de EZVI e agitação do vial. Nota-se no vial da foto C, uma fase composta
de água e uma fase composta de EZVI e DNAPL.

Os experimentos em laboratório, conduzidos antes da aplicação prática em campo,
demonstraram que o TCE difundiu pela membrana líquida oleosa da EZVI e
degradou-se na presença das nZVI encapsuladas, resultando na formação de
hidrocarbonetos não clorados tais como acetileno, eteno e etano.
Na área escolhida para o teste em campo (4,60 m x 2,90 m), as concentrações de
TCE na água subterrânea superavam a do grau de solubilidade e também eram
registradas concentrações de cis-1,2-DCE e cloreto de vinila, possivelmente devido
ao processo intrínseco de biodegradação de TCE. Já o nível aquífero na área teste é
dito superficial, encontra-se entre o nível d’água (0,90 – 2,13 m) e 13,72 metros
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abaixo da cota do piso local e é formado basicamente por areia de granulometria
variada, como segue:


Areia média a grossa, com presença de conchas quebradas: 0,00 – 7,62 m;



Areia silto-argilosa: 5,50 / 7,62 m – 9,14 m; e



Camada arenosa de composição indefinida: 9,14 – 13,72 m.

Vale destacar que o teste foi conduzido na primeira camada arenosa e na parte
superior da camada de areia silto-argilosa. A figura 23 apresenta a localização dos
poços de monitoramento, injeção e pontos de coleta de amostras de solo na área
teste.
Figura 23 – Localização dos pontos de amostragem e monitoramento na área do teste

Fonte: Quinn et al. (2005)
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Amostras de solo e água subterrânea foram coletadas antes do início das injeções
com o intuito de levantar o baseline da área e testes de permeabilidade do nível
aquífero foram conduzidos com o intuito de avaliar se haveria variações na
qualidade do mesmo, em função das injeções de EZVI.
Uma série de poços multinível (EML-01, EML-02, EML-03 e EML-04) com 5
intervalos de amostragem e um poço com seção filtrante desde o topo até a base
(PA-23) foram utilizados para o acompanhamento do teste. Um sistema de controle
da água subterrânea composto de recirculação da água na área teste também foi
implantado, com vistas a criação a circulação forçada da emulsão injetada na área
teste. Esse sistema foi operado a taxa de 1 gpm (galão por minuto) para coleta das
amostras de baseline. Amostras dos poços de extração deste sistema eram
coletadas a cada 4 dias para avaliação das concentrações de TCE e determinação
do momento em que tais concentrações atingiriam valores semelhantes em todos os
poços, o que indicaria a mesma concentração de TCE em toda a área de teste.
Vale destacar que também foram instalados alguns poços de monitoramento com
seção filtrante nas litologias predominantes do nível aquífero estudado (PA-24 e PA25) e níveis mais profundos que este, com o intuito de avaliar a migração das EZVI
após o período de injeção. O sistema de recirculação foi desligado após a obtenção
de concentração de TCE equivalente na área teste e início da injeção.
A quantidade de ferro utilizada para a produção das EZVI foi validada em
laboratório, sendo que uma quantidade extra foi adicionada de modo a permitir o
tratamento do contaminante neste primeiro teste piloto em campo. As nanopartículas
de ferro constantes da EZVI foram adquiridas da empresa Toda Kyoga (RNIP) e
consistiam em partículas de ferro com dimensão entre 100-200 nm.
Em Agosto de 2002, no período de 5 dias, a solução de EZVI foi injetada por meio
de 8 poços (PP-1 a PP-8), na zona alvo (4,90-7,32), em dois intervalos de injeção
(4,90-6,25 m e 6,25-7,32 m), com auxílio da técnica Pressure Pulse Technology
(PPT), perfazendo o total de 2536 litros injetados em um intervalo de 3 metros dentro
do nível aquífero.
Após 2 meses da injeção de EZVI, foram coletadas uma série de amostras de solo e
água subterrânea para validação do teste piloto. Vale destacar que o sistema de
recirculação de água subterrânea foi religado em Janeiro de 2003 e operou por 3
semanas para a coleta de amostras de água. A bateria de amostras foi finalizada em
Março de 2004 (amostragem para avaliação dos impactos à longo prazo).
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Os resultados da amostragem de solo na área do teste piloto indicaram reduções
significativas nas concentrações de TCE em praticamente todos os locais de
amostragem (80%), com exceção dos pontos SB-3 e SB-8, nos quais observações
visuais das amostras indicaram a migração de quase toda a EZVI acima da zona
alvo. Possivelmente, este movimento para cima foi devido ao uso do método PPT na
injeção das EZVI. De forma geral, a estimativa de redução em massa de TCE,
usando interpolação linear dos resultados, resultou em perda de massa total de TCE
em 86% e massa de DNAPL em 84%. Já a análise dos dados por meio de krikagem
sugeriu uma média de 58% na remoção de massa de TCE do solo. Observou-se
também a diminuição das concentrações de TCE na litologia existente logo abaixo
da zona alvo, o que foi atribuído, em parte, ao aumento da atividade biológica, em
função da adição de EZVI ao meio.
Os resultados da amostragem de água também indicaram reduções significativas
nas concentrações de TCE (57-100%), em todas as profundidades da zona alvo
amostradas, de modo que a taxa média de remoção de TCE na região à jusante foi
de 68%. Cálculos do fluxo de massa na região indicaram a diminuição deste
parâmetro em 56% (19,2 para 8,5 m mol/dia ft2) no período de 6 meses pós injeção.
Quinn et al. (2005), observou também o aumento nas concentrações 1,2Dicloroetano (DCE), Cloreto de Vinila (CV) e eteno, compostos gerados na
decloração redutiva do TCE, por meio de atividade biológica. Possivelmente, boa
parcela da taxa de redução das concentrações de TCE no meio deve-se à
biodegradação, devido à presença do óleo e surfactante da emulsão, pois em escala
laboratorial compostos como o DCE e CV não haviam sido detectados.
Vale destacar que foi observado por meio dos resultados analíticos de solo e água
subterrânea que de fato houve destruição do contaminante dentro da área teste e
não um mero deslocamento horizontal de massa para fora dessa área ou mesmo o
deslocamento vertical de massa dentro da área teste. Também não foram
observadas variações significativas de pH do meio como ocorrem durante as
injeções de nZVI puro (9-11), tampouco variações na condutividade hidráulica,
comprovadas por meio de slug tests efetuados antes e depois da injeção de EZVI.
Por fim, em termos de aplicação da tecnologia em campo, destacou-se que, apesar
da destruição significativa de TCE DNAPL, algumas questões ainda restavam a ser
resolvidas, tais como obter uma distribuição mais uniforme das EZVI ao redor dos
pontos de injeção e quais são os pesos dos mecanismos abiótico e biológicos na
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degradação de TCE em subsuperfície. Novos testes, utilizando 4 técnicas distintas
para injeção da EZVI, foram efetuados em 2004, para elucidar tais questões.
O objetivo destes novos testes era de controlar o intervalo de injeção na zona fonte
e tentar alcançar um raio de influência maior possível. Os testes com injeção
pneumática e Direct push mostraram-se as tecnologias mais promissoras para o
controle da zona de injeção, sem a perda de EZVI acima ou abaixo desta. Já a
questão da percentagem de contribuição dos caminhos de decloração do TCE ainda
continua sendo estudada.

4.9 Toxicidade e Fenômenos de Transporte das Nanopartículas

A exposição antropogênica a partículas em nanoescala não é um conceito novo.
Desde o início da Revolução Industrial, o contato humano com nanopartículas têm
aumentado dramaticamente. Máquinas à combustão, incineradores, fumos metálicos
e fumos poliméricos representam fontes de nanopartículas, produzidas sem
intenção, como subprodutos de reações, as quais a população está exposta. A
diferença entre aquelas nanopartículas e as partículas advindas com o surgimento
recente da nanotecnologia, é que estas são produzidas intencionalmente
(OBERDORSTER, 2005 apud WATLINGTON, 2005).
Para explorar de forma significativa as implicações potenciais das nanopartículas
produzidas intencionalmente ao meio ambiente e à sociedade, em 2001, a agência
de fomento à pesquisa do governo norte-americano, The National Science
Foundation (NSF), fundou um centro de estudos direcionado à avaliar o
comportamento dos nanomateriais no meio ambiente chamado Center for Biological
and Environmental Nanotechnology (CBEN), instalado na Universidade de Rice,
EUA, com o apoio do órgão do governo norte-americano, The National
Nanotechnology Initiative (NNI).
Além do CBEN, muitos outros grupos de estudo estão em processo de análise de
dados específicos sobre a toxicidade das nanopartículas. O assunto vem sendo
explorado por meio de diversas rotas de exposição, com auxílio de organismos teste
(camundongos, ratos, etc.). Diferentes rotas de exposição irão afetar diferentes
partes do corpo, sendo o conhecimento de como esses compostos podem entrar no
corpo um importante aliado na implementação de medidas de segurança que irão
reduzir esta exposição. O ser humano pode ser exposto as nanopartículas por meio
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de contato dermal, via oral ou por inalação, assim como numa contaminação de
solos e águas subterrâneas.
Quando liberadas dentro de ambientes aquáticos, o comportamento das
nanopartículas é dependente das propriedades específicas da partícula, tais como
tamanho, forma, composição química, mudança em sua superfície e cobertura,
estado, a química da solução ao redor (pH, potencial iônico, composição iônica,
quantidade de matéria orgânica) e condições hidrodinâmicas. Tais fatores irão
determinar se as nanopartículas irão agregar-se a outras existentes no meio ou se
serão depositadas sobre as várias superfícies ambientais (PETOSA et al., 2010). A
figura 24 ilustra essa situação.
Figura 24 – Interações críticas das nanopartículas com o meio

Fonte: Gebel (2013)

Cada vez mais, o assunto toxicidade das nanopartículas, em função de sua
introdução no meio ambiente vem sendo debatido e estudado, e atualmente, o maior
problema em relação ao uso reside no fato de que os nanomateriais podem mudar
drasticamente após a inserção no meio e os cientistas ainda não conseguem
precisar quais transformações podem ocorrer e de que forma podem impactar na
toxicidade destes materiais. Justamente, um dos fenômenos que mais prejudicam o
uso dos nanomateriais em remediação in situ, a aglomeração, em termos de
toxicidade não representa um grande problema, tendo em vista que o fenômeno
prejudica a dispersão e o alcance de grandes distâncias no aquífero, porém facilita a
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identificação em campo de locais onde possivelmente o nanomaterial pode estar
acumulado, auxiliando na avaliação do risco ecotoxicológico para os organismos do
meio (LOWRY, 2012 apud GEBEL, 2013).
Gebel (2013) afirma que e consenso no meio acadêmico que a transformação dos
nanomateriais em subsuperfície mais importante é a conexão de macromoléculas
biológicas à superfície das nanopartículas. Como num efeito “bola de neve”, as
moléculas biológicas aderem à superfície das nanopartículas, criando uma estrutura
que alguns cientistas identificam como protein corona. As moléculas biológicas
aderidas à superfície da nanopartícula assemelham-se a uma coroa ao redor destas,
que mascara as propriedades intrínsecas da estrutura nano e facilita a entrada em
células ou gera respostas biológicas por meio de interações entre as moléculas e os
receptores celulares.
Keane (2009) também afirma que estudos atuais estão focados em avaliar a
toxicidade das nZVI sobre as comunidades microbiológicas em ambientes aquáticos,
devido ao fato desses organismos representarem o topo da cadeia alimentar, serem
importantes nos processos de atenuação natural de contaminantes e continuarem o
processo de degradação de contaminantes após as nZVI perderem sua reatividade
no meio.
Bactérias e células vivas têm habilidade de absorver nanopartículas, devido ao fato
destas serem biodisponíveis. Isto implica em um potencial das nanopartículas em
acumular-se na cadeia alimentar; algo ainda pouco quantificado, atualmente. A
biodisponibilidade do ferro depende de sua concentração na água. Devido à sua
rápida oxidação, uma vez exposto ao ar ou a água, poucos íons restam para os
microrganismos da subsuperfície e em última instância os animais do topo da cadeia
alimentar. Os microrganismos são os seres vivos potencialmente expostos às nZVI
durante a remediação de solo e água subterrânea. Desse modo, entende-se que
quanto mais contidas na área da pluma as nZVI estiverem menor é a probabilidade
de configurarem como uma ameaça à vida humana e ao meio.
Segundo Keane (2009), embora o ferro seja um nutriente requerido no transporte de
oxigênio, transferência de elétrons e processos catalíticos no organismo do ser
humano, ele pode se acumular em concentrações que causam danos ao DNA,
stress oxidativo das células, peroxidação de lipídio, entre outras doenças sérias
como hemocromatose e carcinogênese.
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Lee et al. (2008 apud CHEN; TAN; WU, 2012) afirmam que muitos estudos in vitro
têm demonstrado o efeito bactericida das nZVI em concentrações da ordem de mg/L
quando comparadas as mesmas concentrações de ZVI granular, nZVI oxidada ou
envelhecida em função da exposição em ambiente oxidante. Keenan et al. (2009)
reportam que nZVI (100-200 µM) causa a morte de células mamárias e a
citotoxicidade de nZVI é equivalente à toxicidade de Fe (II). Também foi constatado
que nZVI tem efeito neurotóxico em neurônios de roedores ao passo que nZVI com
superfície modificada poliméricamente não possuem o mesmo grau de toxicidade,
devido à redução da sedimentação e consequentemente diminuição da exposição às
nanopartículas. Kadar et al. (2011 apud CHEN; TAN; WU, 2012), em contraste,
reportaram que duas horas de exposição de espermatozóides às nZVI (10 mg/L)
estabilizadas com polímero acrílico aumentaram a toxicidade aos espermatozóides
antes da fertilização in vitro de embriões de Mytilus galloprovincialis quando
comparada a mesma concentração de nZVI sem modificação em superfície.
Em um dos estudos acerca da toxicologia dos nanomateriais, não conduzido
especificamente com as nZVI, mas com óxidos metálicos e os efeitos sobre a
bactéria E. coli, possibilitou o cálculo da taxa de mortalidade em 50% da população
exposta (LD50). Segundo Hu et al. (2009 apud COOK, 2009) a toxicidade destes
nanomateriais está associada à sua carga iônica e a escolha desta bactéria em
específico para o estudo deu-se em função de sua existência tanto no meio
ambiente quanto no corpo humano, além de ser um organismo comum em testes em
escala laboratorial. Os resultados deste estudo são apresentados na tabela 4.
Tabela 4 – LD50 de E.coli após a exposição a nanopartículas de óxidos metálicos
Nanopartículas

Carga Iônica

LD50 (mg/L)

ZnO
2+
21,10
CuO
2+
64,5
Al2O3
3+
326,10
La2O3
3+
456,90
Fe2O3
3+
638,30
SnO2
4+
1045,60
TiO2
4+
1104,80
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Hu et al. (2009 apud COOK, 2009)
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A tendência que pode ser observada na tabela 4 é de que existe uma correlação
entre a carga iônica e a toxicidade das nanopartículas. Fe2O3, o qual é um dos
precipitados formados durante a exposição de nZVI a certos contaminantes e na
presença de oxigênio, mostrou ser um dos cátions de carga 3 + menos tóxicos a
E.coli.
Um dos primeiros estudos sobre os efeitos das nZVI em peixes do tipo Oryzias
latipes (peixe Medaka) e seus embriões foi publicado por Li et al. (2009 apud
KEANE, 2009). Os peixes e embriões foram expostos a doses variadas de nZVI em
água de modo a determinar se seriam observados efeitos dependendo da dose
ingerida. Resultados indicaram stress oxidativo induzido nos embriões, de acordo
com a dose ingerida. Os espécimes adultos também apresentaram disfunções no
fígado e cérebro, porém com o passar do tempo, aparentemente recuperaram-se
apenas ajustando o nível de enzimas antioxidantes. Ainda, em espécimes adultos
foram observadas mudanças significativas nas amostras de intestino e guelras. Nas
amostras de guelras foram observadas a falta de escamas, inchaço nas células
epiteliais, partículas pretas depositadas na superfície e poucas células estruturais.
Acumulação de partículas pretas e dilatação do intestino também foram observadas.
Já no estudo conduzido por Chen, Tan e Wu (2012), com o intuito de avaliar o efeito
tóxico de nanopartículas de ferro sobre as larvas do peixe Medaka (a fase mais
vulnerável deste espécime), utilizou-se diferentes concentrações de soluções
previamente caracterizadas de nZVI estabilizada poliméricamente, nZVI pura (sem
estabilização), nanoFe3O4 e ferro (II) aquoso, para a exposição das larvas, por um
período de 3-14 dias, sob condições ambientalmente relevantes.
Os resultados indicaram que o risco associado ao uso de quantidades significativas
de nZVI, especialmente das nZVI estabilizadas, liberadas em processos de
remediação em aquíferos, e que porventura possam alcançar corpos d’água, onde o
ambiente é predominantemente oxidante, deve ser avaliado, bem como o impacto
tóxico agudo e crônico resultante da hipóxia e envenenamento das larvas de peixe
por produtos de oxidação gerados no ambiente aquático, devido à introdução do
ferro zero valente. Chen, Tan e Wu (2012) enfatizam a importância do entendimento
dos fenômenos de transporte, bem como comportamento e condições de exposição
das nZVI e suas formas estabilizadas e oxidadas, em ambiente ecologicamente
relevantes, para determinar sua biodisponibilidade e toxicidade a organismos
aquáticos, como os peixes.
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Por fim, Chen, Tan e Wu (2012) destacam que ao se avaliar o impacto
ecotoxicológico das formas de nZVI, deve-se ter o entendimento das concentrações
e formas de nanopartículas de ferro às quais estarão expostos os organismos
aquáticos, como os peixes, e como estas concentrações e formas irão influenciar a
via de exposição e quais são os órgãos alvo suscetíveis, por qualquer modo de
absorção.
Phenrat et al. (2009b) conduziram um estudo com roedores para avaliar os efeitos
de diferentes tipos de nanopartículas de ferro (recém produzidas, parcialmente
oxidadas, magnetita e modificadas poliméricamente) nas células nervosas,
especificamente

microgliócitos

e

neurônios.

Muitos

estudos

indicam

que

nanopartículas ingeridas ou inaladas podem ultrapassar as barreiras biológicas
(alvéolos pulmonares, intestinos e pele) e migrar, em pequena quantidade, para
vários órgãos e tecidos, onde podem lesioná-los por stress oxidativo, como no caso
do cérebro. Neste órgão, o stress oxidativo é mediado por células do tipo
microgliócitos, uma célula fagocítica.
Os resultados indicaram que as células do tipo microgliócitos sofreram de stress
oxidativo em resposta à exposição às nZVI recém fabricadas e as antigasparcialmente oxidadas, mas não apresentaram sinais de stress oxidativo quando
expostas às demais formas de nZVI. Indicações de morte das células ocorreram
apenas em resposta às nZVI novas e antigas e foram observados indícios de
redução de Trifosfato de Adenosina (ATP) nos microgliócitos em todas as formas de
nZVI usadas, em vários níveis diferentes. Entretanto, embora as partículas com
superfície modificada aparentemente tenham diminuído o efeito tóxico sobre as
células neurais dos roedores, verificou-se que a modificação das superfícies, ou seja
o material das quais são constituídas estas modificações facilita a entrada das
nanopartículas nas células, cuja exposição a longo prazo não pode ser avaliada no
estudo. Deste modo, Phenrat et al. (2009b) concluíram que diferentes formas de
nZVI são diferentemente tóxicas para as células nervosas dos roedores e que a
variedade de revestimentos utilizados para modificar a superfície das nZVI, de modo
a conferir-lhes maior mobilidade no meio poroso, deve ser avaliada de modo a
caracterizar sua toxicidade.
Keenan et al. (2009), em seu estudo sobre stress oxidativo induzido por nZVI e Fe
(II) em células bronco-epiteliais humanas, afirmam que o tamanho diminuto e alta
área superficial das nZVI combinado com sua habilidade de gerar espécies reativas
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de oxigênio (reactive oxygen species – ROS) ou liberar metais tóxicos nas
superfícies das células, pode contribuir para a toxicidade nas nZVI e que é creditado
ao ferro ser causador de stress oxidativo via ciclo redox e geração de espécies
reativas de oxigênio, o que resulta em peroxidação de lipídio e dano às células de
DNA.
No estudo de Keenan et al. (2009), para avaliação do mecanismo de toxicidade da
nZVI, sob condições relevantes durante a inalação destas (por exemplo durante a
manufatura) e para permitir a comparação com estudos prévios acerca de toxicidade
da inalação de material particulado, células humanas bronco-epiteliais foram
expostas a nZVI e Fe (II). Da mesma forma que estudos conduzidos anteriormente,
os resultados indicaram que nanopartículas de ferro, contendo hidróxidos de Fe (III),
o que basicamente compõe estas nanopartículas, possuem efeito mínimo sobre as
células bronco epiteliais devido à ausência de Fe (II), o qual reage com o meio
produzindo ROS, que podem causar irritação na mucosa dos pulmões. A toxicidade
da nZVI a células bronco epiteliais está relacionada à liberação e subsequente
oxidação do Fe (II), sendo o estado de oxidação do ferro de papel fundamental na
resposta ao nível de stress causado às células.
Entretanto, Fe (III) pode ser reduzido in vivo e a presença de Fe (III) em partículas
pode conduzir ao stress oxidativo durante longos períodos de exposição. Ainda,
Keenan et al. (2009) afirmam que a presença de metais de transição, tais como o
ferro, em materiais particulados e silicatos está positivamente correlacionado com
toxicidade. Com frequência, as porções solúveis de material particulado causam a
mesma toxicidade que as partículas, sugerindo que o efeito toxicológico é devido à
liberação de metais em solução do que propriamente das partículas.
Além da condução de estudos para avaliação da biodisponibilidade e bioacumulação
das nanopartículas nZVI, é necessário o desenvolvimento de modelos de fluxo de
transporte e formas de rastreamento destas no meio ambiente. Conhecendo o
comportamento destas partículas, em aplicação in situ, é possível prever se a
técnica está de fato atuando na pluma de contaminação como um todo (se é
estabelecido o meio reacional) e se as nanopartículas eventualmente acabam
deixando os limites da área de interesse, alcançando corpos d’água e impactando o
meio.
Johnson et al. (2013) destacam que os atuais estudos de campo sobre a injeção de
nZVI in situ geralmente não buscam a apresentação de detalhes do processo e sim
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uma avaliação geral da performance, em termos de transporte das nZVI no aquífero
e estabelecimento de uma zona de tratamento significativa. Os detalhes destes
estudos são diversos em vários aspectos, porém todos têm elementos comuns tais
como: 1) a maioria utiliza de medidas indiretas para detectar o transporte das nZVI
(exemplos: diminuição de ORP ou a mudança de pH da solução); 2) observações
visuais (mudança da cor das amostras) – aqui vale destacar que as distâncias
observadas em campo, em termos de mudança na coloração das amostras, foi de 2
metros do ponto de injeção, no máximo – e que a distribuição das nZVI não é
uniforme.
Ainda, Johnson et al. (2013) pontuam que atualmente não existe um método químico
de detecção direta das nZVI, específico, sensível e aplicável em campo, e que por
isso a maioria dos estudos de campo baseiam-se em métodos indiretos, os quais por
sua vez representam, na verdade, respostas do meio frente aos produtos formados
na reação entre as nZVI e o meio, sendo a medida indireta mais comumente
utilizada o ORP. Aqui vale destacar que as leituras de ORP do meio e sua
interpretação é difícil em função de a resposta obtida por meio do eletrodo ser uma
leitura do potencial redox de várias reações que estão ocorrendo simultaneamente
no meio, no instante da leitura. Mesmo leituras diretas de concentrações de Fe(II) e
gás hidrogênio, que poderiam ser utilizadas como medidas indiretas do transporte
das nZVI apresentam restrições e resultados imparciais que impedem a correlação
exata com o transporte das nZVI em meio poroso.
Em função das dificuldades em se estudar os fenômenos de transporte associados
às nZVI em meio poroso, muitos estudos vêm sendo conduzidos para tal finalidade.
Um dos estudos mais recente, em escala de campo, Johnson et al. (2013) utilizou
nZVI recém preparada e adicionada a solução de Carboximetilcelulose (CMC/nZVI)
– formulação particularmente bem sucedida em aplicações de campo, cujas
propriedades são bastante conhecidas e bem detalhadas em estudos de escala
laboratorial, para obter características detalhadas do transporte de nZVI sob
condições favoráveis, porém mais próximas da realidade o possível.
Após a injeção de 400 litros de solução composta de CMC / nZVI recém obtidas (900
mg/L de Ferro e 4,8 g/L de CMC), a taxa de 6L/minuto (praticamente por gravidade)
e condutividade específica de aproximadamente 3.900 µS cm -1, iniciou-se a coleta
de dados para a avaliação dos fenômenos de transporte associados. A figura 25
apresenta de forma esquemática a área do teste em campo, a localização dos
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pontos de injeção e observação, bem como a seção geológica esquemática da área
de estudo. Já a figura 26 apresenta o registro fotográfico das mudanças visuais das
amostras de água coletadas nos poços de observação (R, O e Y) versus as
distâncias específicas do ponto de injeção, em função do tempo.
Vale destacar que, na figura 25, a indicação de nZVIox representa as nanopartículas
de ferro oxidadas em função da presença de agentes oxidantes no meio, incluindo a
própria água, oxigênio dissolvido e componentes da matriz do aquífero.
Figura 25 – Seção esquemática - teste em campo

Fonte: Johnson et al. (2013).
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Figura 26 – Transporte de nZVI em campo – distância versus tempo

Fonte: Johnson et al. (2013)

Em termos de implicações para o uso de nZVI em campo, os resultados do teste
indicaram que, de fato ocorrem fenômenos de transporte complexos no processo de
injeção e que inspeções visuais, dados de espectrofotometria e medições indiretas
de OD e ORP, por meio de transdutores comumente utilizados, não são adequados
para detectar a chegada das nZVI em determinado ponto, devido às interferências
do meio, tais como demanda redutora, formação de gás hidrogênio e mudanças no
fluxo preferencial das águas subterrâneas, em função da injeção.
Johnson et al. (2013) acreditam que uma modelagem preditiva de transporte de nZVI
e seus efeitos no fluxo em campo não serão passíveis de aplicação na maioria dos
casos de implementação da técnica em campo e propõem que sejam utilizados
traçadores em conjunto com as nZVI para a predição de alcance e direção de fluxo.
Ainda, destacam que as caracterizações geoquímicas, as quais são medidas
indiretas dos efeitos das nZVI, são válidas somente quando usadas como
informação complementar aos resultados obtidos por meio dos métodos de
caracterização diretos. A implicação disto é que serão necessárias ferramentas de
diagnóstico robustas para a avaliação da efetividade das injeções de nZVI e o
alcance destas no meio ambiente, e consequente impacto toxicológico que possam
vir a apresentar.
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Keane (2009) destaca que a densidade média de uma nZVI é da ordem de 1.036
g/cm3, configurando densidade maior que a da água (1.0 g/cm 3), o que
possivelmente afeta os fenômenos de transporte associados às nZVI. Baseado na
densidade de uma nanopartícula, é possível prever se a mesma irá mover por meio
da pluma de contaminação e atuar nesta área de abrangência ou passar pela pluma
e deixar os limites da área em processo de remediação. Programas de simulação de
fluxo e transporte em águas subterrâneas, utilizando como variável a densidade de
partículas, como o SEAWAT®, desenvolvido pela United States Geological Survey
(USGS) podem ser utilizados para a simulação do comportamento das
nanopartículas a serem inseridas no meio em processos de remediação in situ.
Por fim, vale destacar que, mesmo com modificações em superfície, as quais
aumentam a mobilidade das nZVI e diminuem seu potencial zeta, não é previsto que
a nZVI alcance distância maior que 100 metros do ponto de injeção, pois as próprias
condições de uma área de interesse irão limitar sua mobilidade em meio poroso
(JOHNSON et al., 2013). Ressalta-se também que ainda não foi possível precisar
por quanto tempo nZVI pode perdurar no meio, em seu estado original,
especialmente quando consideradas as nanopartículas de superfície modificada e
BNP (COOK, 2009).
Gebel (2013) cita uma importante observação feita por Gregory V. Lowry
(Universidade Carnegie Mellon), renomado pesquisador da área de nanopartículas
aplicadas para fins ambientais, em artigo sobre a avaliação de riscos ecotoxicológico
associados ao uso de nanomateriais, publicado na Environmental Science and
Technology, em 2012. Segundo Lowry, embora a lista de possíveis transformações
seja longa e como resultado a tarefa de predizer o comportamento dos
nanomateriais no meio seja assustadora, ele propõe que sejam identificados os
ambientes mais importantes nos quais provavelmente as nanopartículas irão
sedimentar-se e então testar os nanomateriais existentes em cada um destes
ambientes e catalogar as transformações ocorridas, e então identificar classes de
nanomateriais baseado em sua reatividade. Entretanto, identificar quais são os
ambientes mais importantes é uma questão difícil de ser respondida.
Em termos de exposição do ser humano, frente aos cenários de trabalho
(manufatura e manipulação dos nanomateriais na aplicação in situ), a National
Institute for Occupational Safety and Health (2009b) destaca que ainda não há
informação suficiente para avaliar os riscos. Entretanto, a instituição destaca que
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alguns fatores do ambiente de trabalho podem aumentar o potencial de exposição,
os quais são: 1) manipular os nanomateriais sob a forma líquida e em pó sem as
devidas proteções (luvas de procedimento e equipamentos de proteção respiratória);
2) gerar nanomateriais na fase gás, sem o uso de sistemas enclausurados; 3) dar
manutenção em equipamentos utilizados para fabricação de nanomateriais e
limpeza de vazamentos, bem como descarte de resíduos de processo sem as
devidas proteções; e 4) executar atividades que conduzem a formação de aerossóis
de nanopartículas sem as devidas proteções.
Deste modo, em função deste cenário de incertezas em relação aos riscos à saúde
humana associados a exposição ocupacional a nanomateriais fabricados, a National
Institute for Occupational Safety and Health (2009b) recomenda alguns passos
devem ser executados sob a forma de um programa de gerenciamento de riscos,
parte de um programa de saúde e segurança de qualquer empresa que venha a
atuar neste setor, seja na manufatura, seja na aplicação. Os elementos de um
programa de gerenciamento de riscos devem incluir diretrizes para instalação e
validação de controles de engenharia (exemplos: sistemas de ventilação e exaustão,
sistemas de coleta de particulados, etc.), programas de educação e treinamento dos
colaboradores (boas práticas na manipulação) e a seleção de equipamentos de
proteção individual (EPI), tais como luvas, macacões impermeáveis do tipo Tyvek® e
Tychem®, sistemas de proteção respiratória (ar mandado, máscaras faciais
acopladas de filtros específicos para as nanopartículas), óculos de proteção e
protetores auriculares, bem como a instalação de chuveiros lava-olhos, em casos de
emergência, e áreas de descontaminação (banheiros e locais próprios para a troca
dos macacões impermeáveis).
Ressalta-se aqui que não existem EPI específicos para a manipulação segura dos
nanomateriais, e que a seleção acima é baseada na boa prática em termos de
higiene ocupacional e não em dados específicos gerados para os nanomateriais.
Principalmente, faltam estudos acerca da penetração dos nanomateriais em EPI
disponíveis no mercado e definição de limites de exposição. De forma conservadora,
nos EUA, são utilizados como limites de exposição, na falta de limites específicos
para os nanomateriais, os limites preconizados pela National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH), Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) e American Conference of Industrial Hygienists (ACGHI) para
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as partículas de tamanhos maiores de composição similar (bulk materials), as quais
possuem dados ecotoxicológicos disponíveis.
Vale destacar ainda que as técnicas de controle de engenharia e sistemas de
ventilação e exaustão devem ser efetivas na captura das nanopartículas e baseadas
no entendimento mais atual do comportamento dos nanomateriais na atmosfera e
que a disposição de todos os resíduos gerados nos processos de manufatura e
aplicação in situ devem ser dispostos de acordo com a legislação vigente.

4.10 Legislação Nacional e Internacional

Segundo a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2011a), entidade
criada em 2004 pelo governo federal para atuar na execução, coordenação e
monitoramento da política industrial brasileira, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em estudo elaborado em
conjunto com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), órgão ligado ao
Ministério de Ciências e Tecnologia (MCT), as iniciativas de normalização e de
regulamentação no contexto das nanotecnologias ganham importância a cada dia,
na perspectiva de assegurar à sociedade que seu desenvolvimento industrial seja
conduzido no futuro, segundo um marco seguro, responsável e sustentável.
A ABDI desenvolve ações de implementação e acompanhamento da Estratégia
Nacional de Nanotecnologia, no âmbito de seu Programa em Áreas Estratégicas
(PAE). Tais ações buscam fortalecer as cadeias produtivas e estimular a inovação e
a inserção internacional das empresas brasileiras, com foco nas diretrizes da Política
de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em 2008 pelo Governo Federal
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010).
No estudo intitulado Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2011b), a
ABDI e CGEE verificaram que em âmbito internacional destacam-se os seguintes
trabalhos e iniciativas para normatização da nanotecnologia:


a normalização internacional pelo comitê técnico ISO/TC 229 –
Nanotecnologias (Nanotechnologies);



os trabalhos do grupo sobre Nanomateriais da Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), criado em 2007;
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a proposição do Código Voluntário Responsible Nanocode pela Royal
Society, Insight Investiment e Nanotechnology Industries Association (NIA)
no Reino Unido, em 2008; e



o lançamento do programa marco de nanoriscos intitulado Nanorisk
Framework, fruto de um esforço conjunto do Environmental Defense Fund
dos Estados Unidos e da empresa DuPont®, em 2007.

O Comitê Técnico ISO/TC 229, criado em novembro de 2005, está desenvolvendo
04 categorias de padrões internacionais para a normatização da nanotecnologia no
mundo, as quais são: a) padrões de terminologia e nomenclatura; b) padrões de
medição e caracterização; c) padrões de saúde, segurança e meio ambiente; e d)
padrões de especificação dos materiais. Até o momento, a ISO/TC 229 já publicou
24 normas a respeito do assunto, sendo a primeira publicada a ISO/TC 229
27687:2008 – Nanotechnology: Terminology and definitions for nano-objects –
Nanoparticle, nanofibre and nanoplate e a mais recente, publicada em 08 de maio de
2012, a ISO/TC 229 13014: 2012 – Nanotechnologies – Guidance on physicochemical caracterization of engineered nanoscale materials for toxicological
assessment (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2012).
Os trabalhos do grupo de especialistas reunido pela OECD, denominado OECD
Working Party on Nanotechnology (WPN), também já produziram seu primeiro fruto.
Foi lançado o documento intitulado Planning Guide for Public Engagement and
Outreach in Nanotechnology, um guia composto por oito pontos-chave para o
planejamento de atividades de engajamento público, que contém um conjunto de
perguntas para ajudar os formuladores de políticas públicas a desenvolver um plano
do início ao fim, bem como estudos de caso práticos de países que usaram o guia
em suas atividades de comunicação com a população no período de 2009 a 2010
(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2012).
O Código Voluntário Responsible Nanocode elaborado pela Royal Society, Insight
Investiment e NIA, em 2008, foi um acordo unânime estabelecido após a união das
três entidades para a exploração do impacto social e econômico e as incertezas
sociais e comerciais relacionadas com a nanotecnologia. O código de conduta tem
como objetivos estabelecer a boa prática entre as empresas fabricantes de
nanomateriais e outras organizações envolvidas com nanotecnologia e desenvolver
um documento de âmbito internacional para adoção por parte de empresa
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envolvidas no desenvolvimento, fabricação, varejo, eliminação e reciclagem de
produtos que utilizam as nanotecnologias. O código consiste em 7 princípios
fundamentais, em destaque o 4º Princípio que faz referência aos riscos à segurança
pública,

saúde

e

meio

ambiente

(NANOTECHNOLOGY

INDUSTRIES

ASSOCIATION, 2008).
O programa marco de nanoriscos intitulado Nanorisk Framework, fruto de um
esforço conjunto do Environmental Defense Fund (EDF) dos Estados Unidos e da
empresa DuPont®, em 2007, também geraram frutos, em especial o documento
intitulado Nanorisk Framework no qual são estabelecidos 06 passos para guiar o
processo de avaliação de riscos e gerenciamento da nanotecnologia. Um dos
estudos de caso produzidos pela DuPont e EDF baseia-se no uso de nZVI em
remediação ambiental e foi reportado no documento intitulado Nanomaterial Risk
Assessment Worksheet nZVI for Environmental Remediation. Um dos principais
aspectos levantados no estudo é o posicionamento da empresa DuPont contra o uso
das nZVI devido a falta de estudos acerca da toxicologia das nZVI. No Brasil, ainda
não existem leis específicas para o uso de nanotecnologia (NANORISK
FRAMEWORK, 2007).
O sucesso da inovação dos produtos nanotecnológicos, assim como ocorre para
outros produtos, depende essencialmente de aspectos mercadológicos e a influência
de aspectos éticos e socioculturais, geralmente relacionados à incorporação
responsável de novas tecnologias e sua aceitação pela sociedade. No caso da
geração de nanopartículas, invisíveis a olho nu, e cujos impactos ainda precisam ser
mais bem avaliados, a definição de marcos regulatórios é essencial, para que certas
aplicações da nanotecnologia possam chegar até o mercado de forma responsável,
com riscos avaliados e medidas de segurança devidamente definidas e
regulamentadas, especialmente na área de meio ambiente (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010).
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5 DISCUSSÃO

A aplicação de ferro zero valente, como uma técnica de remediação para tratamento
de fase dissolvida estacionária, por meio de barreiras reativas permeáveis
(permeable reactive barrier – PBR) preenchidas com ZVI, iniciou-se nos primórdios
da década de 90, entretanto somente em 1992, quando Gillham e O’Hannesin
descreveram a efetiva degradação de vários compostos halogenados por meio do
uso de nanopartículas, a taxas de reação 8 vezes maiores que os processos
abióticos naturais, foi que fato, o uso destas ganhou a atenção da comunidade
científica, principalmente norte-americana.
Desde então, o uso de nZVI para remediação de solos e águas subterrâneas
rapidamente cresceu, evoluindo dos testes de bancada e piloto para as aplicações
em escala total, sendo uma grande quantidade de ferro zero valente introduzido no
meio ambiente. Tanto os testes de bancada quanto os testes piloto têm mostrado
resultados extremamente promissores em termos de eficiência da descontaminação
de compostos organoclorados, como o TCE, de modo que têm ocorrido avanços
substanciais na síntese e caracterização das nZVI e suas variantes, compreensão
da reatividade e longevidade, além da compreensão acerca dos efeitos da
modificação na superfície sobre a mobilidade em meio poroso.
O sucesso na aplicação das nZVI utilizadas na remediação in situ de águas
subterrâneas está fundamentado basicamente sobre três aspectos que são: 1) Alta
área superficial específica (SSA) em comparação com o mesmo material, em sua
forma estendida; 2) Tamanho diminuto, o que facilita seu transporte pela
subsuperfície e alcance de poros estreitos do aquífero, que outros agentes
remediadores não conseguiriam alcançar; e 3) São passíveis de tratamento de
superfície, possibilitando o incremento de suas características específicas e
direcionamento para tratamentos específicos.
Ainda, nanopartículas bimetálicas (BNP) (ferro/paládio e ferro/níquel), têm sido
desenvolvidas e estudadas de modo que têm-se alcançado taxas de decloração
redutiva de TCE muito maiores que as obtidas por meio do ferro de preenchimento
das barreiras reativas e gerado como produtos hidrocarbonetos saturados, tais como
etanos. A alta superfície específica (SSA) e adição de um catalisador são reportados
como a causa do aumento na reatividade em relação ao ferro de preenchimento das
barreiras.
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As nZVI sofrem um processo de passivação, devido à formação de um filme de
óxido de ferro ao redor da nanopartícula, denominado de sistema core-shell (cascamiolo), onde a nanopartícula como um todo exibe propriedades da casca e do miolo
e as reações de óxido-redução são direcionadas pelo ferro do miolo e a troca de
transferência de massa ocorre por meio da casca. Entretanto, no processo de
formação da casca, algumas impurezas existentes no meio também podem ser
agregadas, afetando a reatividade na superfície da partícula. Ainda, as nZVI são
atraídas umas pelas outras, o que causa a aglomeração, tornando-as partículas de
microescala (maiores que 100 nm) ou mesmo aderindo à superfície do solo,
acarretando na redução da área superficial específica, que por sua vez também
diminui a mobilidade e reatividade e consequentemente seu raio de influência, sendo
este fenômeno da aglomeração atribuído ao magnetismo entre elas, seu tamanho e,
principalmente, ao potencial zeta (ζ).
Em função dos diferentes processos de obtenção das nZVI cada uma delas
apresenta um potencial ζ diferente. Assim, para modificar o potencial ζ e reduzir o
efeito de aglomeração das nZVI no meio e consequente aumento na eficiência da
taxa de degradação de TCE em águas subterrâneas são utilizados processos de
modificação da estrutura superficial destas partículas, seja por meio de polímeros,
seja emulsificando-as ou incrustando-as em suportes especiais.
As nZVI podem ser direcionadas para o tratamento in situ da zona fonte de DNAPL,
sendo frequentemente injetadas com a intenção de declorar rapidamente o DNAPL,
adsorvido ou em fase residual, para que ocorra a diminuição da massa de
contaminantes e força da zona fonte e também diminuir o tempo para alcance das
metas de remediação, podendo também ser utilizadas para o tratamento de plumas
de fase dissolvida estacionárias. Contudo, a remediação in situ requer a “entrega” do
tratamento diretamente à contaminação, o que de fato é o maior obstáculo à
expansão e ao desenvolvimento de todas as técnicas de remediação in situ, o que
não é diferente no caso da aplicação de nZVI. A injeção de nanopartículas no
aquífero pode ser realizada sob gravidade ou em condições pressurizadas, por meio
de poços de injeção, via Direct-push, via tecnologias do tipo Pressure-pulse, liquid
atomization injection, pneumatic fracturing e fraturamento hidráulico.
A heterogeneidade da subsuperfície desempenha um papel fundamental na
distribuição e eficiência no tratamento de TCE com nZVI. Obviamente, as nZVI são
transportadas com mais facilidade em meios constituídos de cascalhos, matacões e
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areias do que em meio constituídos de materiais mais finos como argila e silte.
Sendo assim, a seleção do método de injeção mais apropriado dependerá
exclusivamente das propriedades físicas e geoquímicas da área de interesse.
Outros fatores como as características da matriz do solo, força iônica da água
subterrânea, presença de matéria orgânica, parâmetros geoquímicos (pH, OD e
ORP), concentração de agentes oxidantes naturais no meio (competidores), as
propriedades hidráulicas do aquífero, bem como demais características das
nanopartículas (idade, densidade, composição química e processo de síntese)
influenciam de forma direta na eficiência da aplicação in situ para remediação de
águas subterrâneas.
Quando liberadas dentro de ambientes aquáticos, o comportamento das
nanopartículas é dependente das propriedades específicas da partícula e condições
hidrodinâmicas

e

hidrogeoquímicas.

Tais

fatores

irão

determinar

se

as

nanopartículas irão agregar-se a outras existentes no meio ou se serão depositadas
sobre as várias superfícies ambientais, ou mesmo quais transformações podem
ocorrer em subsuperfície. Talvez, a transformação dos nanomateriais em
subsuperfície mais importante, e que ainda carece de estudos mais aprofundados, é
a conexão de macromoléculas biológicas à superfície das nanopartículas, criando
uma estrutura denominada de protein corona, facilitando a entrada em células ou
gerando respostas biológicas, por meio de interações entre as moléculas e os
receptores celulares. Bactérias e células vivas têm habilidade de absorver
nanopartículas, devido ao fato destas serem biodisponíveis e bioacumulativas, e
consequente potencial em acumular-se na cadeia alimentar, algo que ainda também
foi pouco quantificado. Os estudos conduzidos para avaliação dos efeitos
ecotoxicológicos das nZVI e suas variantes e formas oxidadas ao meio, até o
momento, apresentam resultados diversos e ainda pouco aplicáveis aos diversos
ambientes nos quais as nZVI são introduzidas, sendo a grande questão a ser
respondida no momento quais os principais ambientes a serem testados, em termos
de toxicidade, para avaliação da biodisponibilidade e bioacumulação das
nanopartículas de ferro.
Ainda, destaca-se que o fenômeno da aglomeração, um dos que mais prejudicam o
uso dos nanomateriais em remediação in situ, pode ser encarada como favorável,
em termos de toxicidade, tendo em vista que o fenômeno prejudica a dispersão e o
alcance de grandes distâncias no aquífero, porém facilita a identificação em campo
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de locais onde possivelmente o nanomaterial pode estar acumulado. Desse modo,
entende-se que quanto mais contidas na área da pluma as nZVI estiverem menor é
a probabilidade de configurarem como uma ameaça à vida humana e ao meio.
Entretanto, atualmente, não existem ferramentas de detecção direta da presença
das nZVI no meio, de forma que não é possível comprovar o raio de alcance destas
partículas em subsuperfície e em última estância os demais corpos hídricos e
microorganismos existentes no meio. Alguns softwares utilizados no gerenciamento
de áreas contaminadas podem ser utilizados na predição do comportamento das
nanopartículas, porém devem ser encarados como ferramentas de apoio em relação
aos fenômenos de transporte, e seus resultados não devem ser vistos como
verdades absolutas pois não foram elaborados para esta finalidade.
Assim, dentro do entendimento da metodologia empregada pela Cetesb para o
gerenciamento de áreas contaminadas, a qual visa minimizar os riscos a que estão
sujeitos a população e o meio ambiente, bem como a apresentação de informações
a respeito da técnica de remediação proposta para uma determinada área, que
demonstrem a eficiência no alcance das metas e que esta não apresente efeitos
adversos ao meio ambiente, entende-se que a falta de ferramentas diretas de
detecção da presença das nanopartículas em subsuperfície, bem como estudos
conclusivos sobre os fenômenos de transporte e ecotoxicidade daquelas, demonstra
a atual inaplicabilidade da técnica, apesar de as nanopartículas de ferro
representaram um grande potencial na remediação in situ de TCE, frente às poucas
técnicas que vêm demonstrando habilidade em remover ou destruir DNAPLs, com
eficiência. Ainda, em termos de segurança ocupacional poucos estudos foram
conduzidos, de modo que existem muitas lacunas a serem preenchidas para o uso
seguro das nanopartículas, em termos de exposição ocupacional, seja na
manufatura, seja na aplicação in situ. O quadro 4 a seguir apresenta uma síntese da
discussão acerca do assunto, com as vantagens e limitações no uso de
nanopartículas de ferro in situ para decloração redutiva de TCE:

98

Quadro 4 – Vantagens e limitações da técnica
Vantagens
Limitações
Falta de estudos conclusivos acerca da
Eficiência na redução das concentrações de
toxicidade ao ser humano e ao meio
TCE comprovada por meio de testes de
ambiente.
bancada e teste piloto, na maioria dos
Falta de estudos conclusivos acerca da
casos.
penetração das nanopartículas em EPI.
Falta de métodos diretos para detecção das
nanopartículas in situ.
Eficiência na redução da massa de TCE nas
Falta de software específico para o
zonas fontes comprovada.
modelamento do comportamento das
nanopartículas in situ.
Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Vale destacar que os estudos de ecotoxicidade são longos, vide o exemplo do
estudo acerca da farmacocinética do TCE, o qual vem sendo desenvolvido em
animais de laboratório e humanos a aproximadamente 30 anos e que somente em
2012 pode-se chegar à conclusão de que o TCE é , de fato, uma substância química
carcinogênica aos seres humanos por todas as rotas de exposição, configurando
como um potencial perigo à saúde humana, devido à toxicidade causada no sistema
nervoso central, rins, fígado, sistema imunológico, sistema reprodutor masculino e
no desenvolvimento de embriões humanos (WA et al., 2013). No caso das nZVI, há
uma linha muito tênue entre o lado útil e o detrimento na sua aplicação. Infelizmente,
as propriedades e reações que podem tornar as nZVI importantes ferramentas no
processo de remediação in situ são justamente o que as torna nocivas ao ser
humano e ao meio ambiente.
Muitos

produtos,

tais

como

os

asbestos,

clorofluorcarbonos

(CFC),

diclorofeniltriclororetano (DDT), as bifenilas policloradas (PCB) e até o próprio TCE,
foram utilizados extensivamente antes de terem sua toxicidade devidamente
avaliada, criando enormes problemas ambientais que até hoje afetam a população
mundial e o meio ambiente, sem contar com os custos em termos de remediação
das áreas impactadas por tais substâncias, bem como batalhas legais e danos à
imagem pública dos agentes envolvidos (KEANE, 2009).
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O principal objetivo dessa pesquisa, que foi a identificação dos principais tipos de
nanopartículas de ferro utilizadas para a remediação de águas subterrâneas
impactadas por TCE foi alcançado, de modo que pode-se estabelecer que,
atualmente, são considerados os principais nanomateriais aplicáveis para a
remediação de TCE, tanto em fase livre quanto dissolvida, o ferro zero valente
(nZVI), sua combinação com metais nobres, gerando os nanopartículas bimetálicas
(BNP), e as nanopartículas de superfície modificada. Entretanto, apesar dos últimos
avanços na área, em termos de caracterização das nanopartículas de ferro e
aumento de sua longevidade e mobilidade em meio poroso, poucos estudos foram
conduzidos para a avaliação dos fenômenos de transporte em subsuperfície e da
toxicidade ao meio ambiente e saúde humana, face à exposição as nanopartículas,
prejudicando o entendimento por completo da técnica e o controle da aplicação in
situ para remediação de TCE.
Destaca-se ainda que, no Brasil, ainda não existem leis específicas para o uso de
nanotecnologia e que a incorporação responsável desta nova técnica de remediação
e sua aceitação pela sociedade, deverá ocorrer somente após a avaliação criteriosa
de todos os impactos causados pela aplicação da técnica à uma ampla variedade de
organismos,

bem

como

o

entendimento

de

sua

mobilidade,

potencial

biodisponibilidade/bioacumulação, sendo a definição de marcos regulatórios
essencial, para que aplicação chegue até o mercado de forma segura, com riscos
avaliados e medidas de segurança devidamente definidas e regulamentadas,
especialmente na área de meio ambiente.
Face ao exposto acima, recomenda-se:


aprofundamento nos estudos acerca da toxicidade das nanopartículas de
ferro, durante a exposição ao ser humano e ao meio ambiente;



aprofundamento dos estudos sobre os fenômenos de transporte
associados às nanopartículas de ferro in situ;



elaboração de softwares específicos para a predição do comportamento in
situ das nanopartículas;



desenvolvimento
nanopartículas;

de ferramentas de medição

direta

in situ

das
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aprofundamento dos estudos acerca da penetração das nanopartículas em
equipamentos de proteção individual;



desenvolvimento de marcos regulatórios para a aplicação segura da
nanotecnologia, de modo geral.
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GLOSSÁRIO
Advecção
Transporte de massa devido ao fluxo de água no qual a massa de contaminante
está dissolvida.
Aquífero
Reservatório de água subterrânea caracterizado por formações geológicas
suficientemente permeáveis, capazes de armazenar e transmitir água em
quantidades que possam ser aproveitadas como fonte de abastecimento para
diferentes usos. Podem ser granulares, fissurais ou cársticos. Também são
classificados em:
Aquífero livre (ou freático): ocorre quando a zona saturada está em contato direto
com a zona não saturada, ficando submetido à pressão atmosférica.
Aquífero confinado: é limitado no topo e na base por camadas de rocha de baixa
permeabilidade.
Biodegradação
A degradação de contaminantes tanto na zona não saturada quanto saturada é
resultado de atividade biológica. A taxa de biodegradação depende de fatores tais
como a presença de micro-organismos capazes de degradar os contaminantes,
disponibilidade de aceptores de elétrons, temperatura e concentração dos
contaminantes. A biodegradação resulta na geração de subprodutos, os quais
podem ou não ser biodegradados pelo meio. Pode ocorrer naturalmente no meio se
a concentração dos contaminantes for baixa e a pluma for de estado estacionário.
Se o oxigênio é o primeiro aceptor de elétrons na cadeia, o processo de degradação
é dito aeróbio. Pelo contrário, se não houver oxigênio disponível no meio, ocorre
uma degradação anaeróbia, a qual é facilitada pela presença de outros aceptores de
elétrons tais como íons nitrato, sulfato, ferro ou manganês.
Densidade
Massa por unidade de volume. Usualmente expressa em kg/m3 para líquidos como
DNAPLs.
Difusão na matriz
A transferência de contaminantes dissolvidos na água subterrânea para fraturas
expostas na rocha ou na matriz argilosa do solo. Se as concentrações são maiores
nas fraturas expostas, a difusão ocorre dentro das rochas ou na matriz do solo. Se
as concentrações são maiores na matriz do solo, a difusão ocorrerá da matriz para
as fraturas da rocha, fenômeno denominado back diffusion Como consequência da
difusão na matriz, contaminantes nas fraturas irão migrar mais lentamente que a
água subterrânea.
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Difusão
Espalhamento da fase dissolvida dos contaminantes no aquífero devido à variações
na velocidade em pequena escala, tanto em meio poroso quanto fraturado. Devido à
difusão, as concentrações diminuem nas direções frontal e laterais da pluma.
Dissolução
A transferência de componentes presentes no DNAPL para a fase dissolvida.
DNAPL
Líquido mais denso que água e minimamente solúvel na mesma. DNAPLs existem
na subsuperfície como uma fase fluída e separada na presença tanto de ar quanto
água, e pode tanto vaporizar-se para o ar quanto dissolver-se lentamente em água.
Exemplos incluem: creosoto, solventes clorados e bifenilas policloradas.
Fase Livre
Ocorrência de substância química ou produto, imiscível ou parcialmente miscível em
água subterrânea, que apresenta mobilidade no meio poroso ou fraturado, em fase
separada da água.
Fase Residual
Ocorrência de substância química ou produto, imiscível ou parcialmente miscível em
água subterrânea, que não apresenta mobilidade no meio poroso ou fraturado
devido a forças capilares. Forma-se no caminho final de migração do produto, como
resultado de instabilidades hidrodinâmicas na escala dos poros.
Fase Dissolvida
Ocorrência de substância química ou produto, em solução na água subterrânea,
móvel no aquífero.
Fase Adsorvida
Ocorrência de moléculas de substância química ou produto, imiscível, que não
apresentam mobilidade no meio poroso e se aderem às partículas sólidas do
aquífero, preferencialmente às matérias orgânicas e argilas presentes na matriz,
também denominada de fase retida.
Fase Vapor
Ocorrência de produto volatilizado, altamente móvel no meio poroso e presente na
zona não saturada do aquífero.
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LNAPL
Líquido menos denso que água e solúvel na mesma. LNAPLs existem na
subsuperfície como uma fase fluída e separada na presença tanto de ar quanto
água, e pode tanto vaporizar-se para o ar quanto dissolver-se lentamente em água.
Exemplos incluem: óleos combustíveis tais como diesel, petróleo e gasolina .
Piscina de DNAPL
Uma distribuição contínua de DNAPL tanto no meio poroso quanto nas fraturas de
rochas. Piscinas de DNAPL no meio poroso formam-se acima da franja capilar e
variam tanto de comprimento quanto espessura de poucos centímetros a muitos
metros. São móveis e são fáceis de serem deslocadas quanto aumentado o
gradiente hidráulico (por exemplo: um bombeamento de água subterrânea). Piscinas
de DNAPLs no meio fraturado tendem a formar-se em fraturas horizontais e subhorizontais e não em fraturas verticais ou fraturas muito íngremes.
Pluma
Região contígua da água subterrânea a qual contêm contaminantes dissolvidos. As
plumas são formadas, geralmente, pela dissolução de DNAPL em água subterrânea
e ocorrem em região à jusante da área fonte de DNAPL. A migração das plumas
está sujeita aos fenômenos de advecção e difusão, e podem estar sujeitas também
aos fenômenos de sorção, biodegradação e difusão na matriz do aquífero.
Pluma de Estado Estacionário
Termo aplicado a pluma de contaminante que não avança grandes extensões no
fluxo de água subterrânea. O tempo requerido para alcançar a configuração de
estado estacionário e o comprimento resultante de uma pluma de estado
estacionário depende de fatores tais como velocidade da água subterrânea e o grau
de difusão, sorção e biodegradação.
Sorção
A transferência de contaminantes dissolvidos na água subterrânea para fase sólida
(fraturas, superfícies dos grãos de areias, siltes e argilas ou superfície sólida da
matriz de rocha). Sorção é tipicamente alta entre compostos orgânicos hidrofóbicos
dissolvidos em água e sólidos ou matéria orgânica coloidal da matriz do aquífero, ou
entre cátions dissolvidos e pontos de concentração de carga elétrica negativa
provenientes de minerais do aquífero (troca iônica). Os processos de sorção são
classificados como adsorção e absorção, baseado no fato de que a matéria orgânica
pode se comportar ora como um solvente (absorção) ora providenciando sítios ativos
para ligações químicas, as quais imobilizam as moléculas dissolvidas (adsorção). A
absorção é o processo de sorção mais comumente considerado para os cálculos de
fenômenos de transporte de contaminantes.
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Vaporização
A transferência de massa da fase DNAPL para a fase gasosa (também conhecida
como evaporação). A taxa de vaporização é proporcional a pressão de vapor do
DNAPL, o qual por sua vez depende da temperatura ambiente. DNAPLs altamente
voláteis, como os solventes organoclorados, mais rapidamente que compostos
menos voláteis como as bifenilas policloradas. Em um DNAPL multicomponente, os
componentes com maior pressão de vapor irão vaporizar-se mais rapidamente que
os componentes com menor pressão de vapor, resultando no enriquecimento do
DNAPL pelos compostos com menor pressão de vapor com o tempo.
Volatilização
A transferência de contaminantes dissolvidos na água subterrânea para a fase
gasosa. A volatilização é caracterizada pela constante da Lei de Henry dos
contaminantes dissolvidos.
Zona Fonte
Região da subsuperfície que contem DNAPL residual ou piscinas de DNAPL.

