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RESUMO
A utilização de técnicas de oxidação química tem demonstrado uma
alternativa viável para a para a remedição de solo e água subterrânea contaminada.
A “Oxidação Química In Situ (ISCO - In Situ Chemical Oxidation)”, promove a
degradação dos contaminantes presentes no aquífero sem remover o solo e a água
subterrânea propriamente dita, através da reação química de óxido-redução entre
compostos oxidantes a serem injetados no aquífero e os contaminantes presente no
mesmo. O processo ISCO emprega substâncias com poder oxidante, como o
peróxido de hidrogênio (H2O2), responsável pela geração de radicais hidroxil (•OH),
permanganato de potássio (KMnO4), persulfato de sódio (Na2SO4) entre outros para
a degradação dos contaminantes. Contudo, são necessários estudos detalhados
para avaliar e definir os parâmetros que influenciam na eficiência do processo
oxidativo para a degradação dos contaminantes. Este trabalho teve como principal
objetivo contribuir para o desenvolvimento de um projeto piloto de oxidação química
in situ (ISCO) para a remediação de solo e água subterrânea contaminados com
compostos organoclorados, através da injeção do oxidante permanganato de
potássio (KMnO4). Foram executados amostragem da água subterrânea para
caracterização da contaminação do aquífero, ensaios de injeção de água com carga
constante, injeção de oxidante e amostragem pós injeção para avaliar a eficiência do
processo oxidativo. Para a realização do teste piloto foi implantando um sistema de
injeção conduzido por gravidade na área de estudo. O aquífero da área utilizada
como estudo de caso apresenta contaminação por compostos organoclorados,
sendo o principal composto o tetracloroeteno e seus subprodutos de degradação
tricloroeteno, dicloroeteno e cloreto de vinila. Foram injetados aproximadamente 980
kg de KMnO4 no aquífero de estudo. Os resultados analíticos indicaram que o
processo de oxidação química in situ (ISCO) utilizando o oxidante permanganato de
potássio (KMnO4) se mostrou eficiente na degradação de compostos organoclorados
presentes na água subterrânea da área de estudo. Em todos os poços de
monitoramento e de injeção instalados na área de estudo foram observadas
reduções nas concentrações dos contaminantes alvos. A partir do monitoramento da
água subterrânea nos poços da área de estudo, foi verificada a presença de KMnO4
no aquífero após 6 meses do evento de injeção. Este fato pode estar relacionado
com a velocidade baixa de migração do oxidante no aquífero e com valores da
demanda de oxidante do solo (SOD) mais baixos do que o utilizado através da
bibliografia. Estes fatos estão possivelmente relacionados com as características
geológicas, geoquímicas e hidrogeológicas do aquífero.

Palavra-chave: Oxidação Química In Situ, remediação, organoclorados, projeto
piloto, água subterrânea, permanganato de potássio, áreas contaminadas

ABSTRACT
Development of a pilot project for in situ chemical oxidation, aiming at the
remediation of groundwater aquifers impacted by organochlorine compounds:
a Case Study
The use of chemical oxidation techniques have been demonstrated as a viable
alternative for soil and groundwater remediation. The In Situ Chemical Oxidation
(ISCO) promotes the degradation of contaminants in the aquifer without removing the
soil and groundwater itself, through a redox chemical reaction between the oxidant
compounds to be injected into the aquifer and the contaminants present therein. The
ISCO process employs substances with oxidizing power such as hydrogen peroxide
(H2O2), responsible for the generation of hydroxyl radicals (OH•), potassium
permanganate (KMnO4), sodium persulfate (Na2SO4) and others for the degradation
of contaminants. However, detailed studies are needed to evaluate and define the
parameters that influence the efficiency of the oxidative process for the degradation
of contaminants. This work aimes to contribute to the development of a pilot project
for in situ chemical oxidation (ISCO), seeking preliminary evaluation of the
remediation of soil and groundwater contaminated with organochlorine compounds,
through the injection of the oxidant potassium permanganate (KMnO4). Sampling
were performed for groundwater to characterize the aquifer contamination, water
injection tests with constant load, oxidant injection and sampling after injection to
evaluate the efficiency of the oxidative process. To conduct the pilot test was
installed an injection system that uses gravity in the studied area. The aquifer in the
area used as a case study presents contamination by organochlorine compounds,
the main component being the tetrachloroethene and trichloroethene degradation
byproducts, dichloroethene and vinyl chloride. Approximately 980 kg of KMnO4 were
injected in the studied aquifer. The analytical results indicated that the in situ
chemical oxidation process (ISCO) using potassium permanganate (KMnO4) as
oxidant was proved effective in the degradation of organochlorine compounds in the
groundwater of the studied area. In all monitoring and injection wells installed in the
studied area were observed reductions in the concentrations of target
contaminants. From the monitoring of groundwater on the wells in the studied area,
were detected the presence of KMnO4 in the aquifer 6 months after the injection
event. This may be related to low speed migration of the oxidant in the aquifer and
the lower values of the Demand Oxidation Soil (SOD) than the ones used by the
literature. These facts are possibly related to the geological, geochemical and
hydrogeological characteristics of the aquifer.
Keywords: In Situ Chemical Oxidation, organochlorine remediation, pilot project,
groundwater, potassium permanganate, contaminated areas
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1

INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e o desenvolvimento industrial dos últimos anos

têm levado a humanidade a pensar mais seriamente sobre as questões ambientais,
sejam elas relacionadas ao solo, ar ou água. A problemática da contaminação do
solo e das águas subterrâneas tem sido objeto de significativa preocupação,
principalmente nos Estados Unidos e na Europa (CETESB, 2010). Esse problema
ambiental torna-se mais grave para centros urbanos industriais como no estado de
São Paulo, onde a indústria e a população residem na mesma área.
As águas subterrâneas, embora não estejam tão expostas como as águas
superficiais, também são passíveis de serem afetadas por processos inadequados
de exploração ou pela contaminação causada por atividades antrópicas.
A qualidade das águas subterrâneas depende de fatores internos, próprios do
aquífero, e fatores externos, geralmente associados à degradação de origem
antrópica. Esses fatores são resultantes do mau gerenciamento de atividade
humanas, como o excesso de fertilizantes na agricultura, os acidentes ambientais, a
disposição inadequada de resíduos, o vazamento de tanques subterrâneos, entre
outros (TEIXEIRA et al, 2000).
Algumas atividades industriais levaram ao intenso acúmulo de compostos
químicos tóxicos no meio ambiente. O uso indiscriminado de solventes clorados
recalcitrantes à degradação biológica é um fator da problemática das áreas
contaminadas existentes. Aliado a isso, diferentes processos industriais geraram
quantidades significativas de poluentes, situação agravada pelo vazamento de
tanques de armazenamento.
Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou 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. Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses
meios, propagando-se por diferentes vias, como, por exemplo, o ar, o próprio solo,
as águas subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais ou
qualidades e determinando impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger,
localizados na própria área ou em seus arredores (CETESB, 2011).

13

Uma área contaminada pode oferecer riscos para a saúde da população que
nela reside. Os contaminantes podem percorrer diversas vias de exposição e atingir
a população como, por exemplo, a exposição via inalação, onde um ser vivo pode
ser exposto ao contaminante na fase vapor e consequentemente inalar o mesmo. A
Figura 1 abaixo, representa de forma esquemática a problemática da contaminação
de solo e água subterrânea e as vias de exposição para os seres humanos.

Figura 1 – Figura esquemática da contaminação de aquífero e vias de exposição
Fonte: Elaborada pelo autor
Diante deste cenário, é recomendável ações de intervenção visando à
recuperação do local contaminado até níveis aceitáveis de risco a saúde humana.
Essas ações são denominadas de remediação.
Entretanto, não basta desenvolver tecnologias para qualificar, quantificar,
controlar e tratar as matrizes ambientais contaminadas. Uma questão-chave, além
de tratar o que já está poluído, é desenvolver processos “limpos”, com o mínimo
impacto, evitando assim a geração de outros efluentes líquidos ou sólidos a serem
tratados e destinados. Neste sentido são necessárias mudanças de tecnologia,
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métodos

de

aplicação,

de

qualidade

da

matéria-prima

e

até

mesmo

comportamentais.
Um dos desafios da remediação está na localização e remoção da massa de
contaminantes caracterizadas como fonte contínua de poluição nos solos e nas
águas

subterrâneas

de

determinadas

áreas.

Ao

serem

localizados,

os

contaminantes podem apresentar-se de difícil acesso ou em profundidades que
podem dificultar a remoção ou a eliminação, e em alguns casos a remoção parcial
dos poluentes não acompanha proporcionalmente a melhoria na qualidade da água
ou solo, pois o contaminante residual pode funcionar como fonte de contaminação
secundária.
Avanços significativos na remediação de aquíferos impactados vêm sendo
desenvolvidos nos últimos anos, baseados principalmente em tecnologias de
oxidação química in situ, onde ocorre a mineralização da grande maioria dos
contaminantes orgânicos, isto é, o composto não é apenas transferido de fase, mas
destruído e transformado em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos
(TEIXEIRA; JARDIM, 2010).
A Oxidação Química In Situ (ISCO - In Situ Chemical Oxidation), promove a
degradação dos contaminantes presentes no aquífero sem remover o solo e a água
subterrânea propriamente dita, através da reação química de óxido-redução entre
compostos oxidantes a serem injetados no aquífero e os contaminantes presentes
no mesmo. O processo ISCO emprega substâncias com poder oxidante, como o
peróxido de hidrogênio (H2O2), responsável pela geração de radicais hidroxil (•OH),
permanganato de potássio (KMnO4), persulfato de sódio (Na2SO4) entre outros para
a degradação dos contaminantes.
Neste contexto, este trabalho procura apresentar a metodologia aplicada e os
resultados obtidos em um processo piloto de remediação de uma área impactada
por compostos organoclorados, localizada no estado de São Paulo. Esse processo
de remediação emprega a técnica de oxidação química in situ (ISCO), utilizando
como oxidante o permanganato de potássio (KMnO4), visando avaliar os resultados
obtidos em campo.
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2

OBJETIVOS
Devido ao fato de ainda ser pouco utilizada no Brasil, a técnica de remediação

utilizando oxidação química in situ (ISCO), carece de informações técnicas que
viabilizem sua aplicação em solos e águas subterrâneas contaminados, por
exemplo, por compostos orgânicos. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho
é gerar subsídios para o entendimento de alguns aspectos relacionados a esta
técnica de remediação e contribuir com às agências reguladoras na elaboração de
diretrizes e instruções quanto às ações de intervenção de áreas contaminadas. Para
isto, é recomendável o desenvolvimento de estudos em escala piloto, visando avaliar
a eficiência da oxidação e fornecer subsídios para a implantação do projeto de
remediação em escala completa.
Este trabalho apresenta a metodologia aplicada e os resultados obtidos em um
processo

piloto

de remediação

de uma

área

impactada por compostos

organoclorados, localizada no estado de São Paulo, através do emprego da técnica
de oxidação química in situ (ISCO), utilizando como oxidante o permanganato de
potássio (KMnO4). Esta linha de pesquisa apresenta-se como fator importante para o
desenvolvimento sustentável e para o bem estar da humanidade, uma vez que a
remediação de uma área impactada visa, sobretudo, a proteção da saúde das
pessoas que nela residem ou permite a livre utilização dos recursos hídricos
disponíveis para o abastecimento.
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3

REVISÃO DA LITERATURA
Os

conceitos

apresentados

neste

capítulo

referem-se

às

principais

características dos contaminantes presentes na área de estudo, bem como os
principais mecanismos de degradação, como a oxidação química in situ.

3.1

Características dos contaminantes de interesse
O principal contaminante presente no aquífero de estudo é o composto

organoclorado

tetracloroeteno

(PCE)

e

seus

subprodutos

de

degradação

tricloroeteno (TCE), dicloroeteno (DCE) e cloreto de vinila (CV).
Estes compostos são definidos de acordo com o número e posição da
molécula de cloro em sua estrutura molecular. O composto PCE apresenta quatro
moléculas de cloro e o CV apresenta uma molécula de cloro na sua estrutura. O
DCE ocorre na água subterrânea como subproduto de reações microbianas in situ
do composto TCE, gerando dois isômeros, o cis-DCE e trans-DCE. Esses isômeros
são definidos de acordo com a posição da molécula de cloro na sua estrutura. A
contaminação por CV resulta da redução microbiana do DCE em condições
anaeróbicas. Entretanto, concentrações elevadas de CV dissolvidas na água
subterrânea foram relatadas como resultado dos processos de fabricação de
produtos a base de PVC (policloreto de vinila) (BRADLEY, 2001).
Sob condições anóxicas (ausência de oxigênio), os compostos etenos clorados
estão sujeitos ao processo de descloração redutiva de acordo com a seguinte
sequência (CHAPELLE et al., 1998):

PCE

TCE + Cl –

DCE + 2Cl –

CV + 3Cl –

etenos + 4 Cl –

O composto tetracloroeteno foi amplamente utilizado como solvente para
processos industriais de desengraxe de superfícies metálicas e na atividade de
lavagem a seco de tecidos.
A exposição ao tetracloroeteno pode causar dor de cabeça, sonolência, falta de
coordenação, irritação dos olhos, nariz e garganta, além do avermelhamento do
pescoço e face. Exposições a altas concentrações deste composto podem produzir
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efeitos narcóticos. Os principais órgãos alvos encontram-se no sistema nervoso
central e também mucosas, olhos e pele. Os rins, fígados e pulmões também são
afetados embora em menor proporção. Sintomas da depressão do sistema nervoso
central são manifestados em seres humanos após exposição repetidas a 200 ppm
por 7 horas/dia. A exposição crônica em concentrações variando de 200 a 1600 ppm
causou sonolência, depressão e aumento do tamanho dos rins e fígados de ratos e
preás. A literatura demonstra que uma exposição por 4 horas a 4000 ppm na fase
vapor do composto tetracloroeteno, foi letal para ratos (PATNAIK, 2002).
De acordo com a IARC (International Agency for Researchon Cancer), o
composto

tetracloroeteno

enquadra-se

no

Grupo

2,

classificado

como

“Provavelmente Carcinogênico para Seres Humanos”. Com relação à exposição
ocupacional, o PCE apresenta como Limites de Tolerância: TLV-TWA 50 ppm
(aprox. 325 mg x m-3), 100 ppm; TLV-STEL 200 ppm (RIZZO, 2005).
Os solventes clorados são usados até hoje no Brasil, especialmente nos
tratamentos de superfície, como desengraxante de peças metálicas, em produtos de
limpeza e solventes, decapantes e na produção de refrigerantes. O manuseio e a
estocagem inadequada dos solventes, as perdas involuntárias durante o processo,
assim como a destinação incorreta de efluentes e resíduos provenientes do
composto, originam uma grande quantidade de casos de contaminação de solo e
água subterrânea com esses solventes.

3.1.1 Propriedades Químicas e Físicas dos contaminantes
O entendimento e detalhamento das propriedades químicas dos contaminantes
de interesse são importantes para o direcionamento do tratamento oxidativo destes,
visando a remediação da área contaminada.
Os solventes clorados, em seu estado puro, são líquidos incolores. São mais
pesados (densos) e pouco miscíveis com água, apresentam na maioria das vezes,
um odor característico, levemente adocicado.
A Tabela 1 apresenta algumas características dos principais solventes etenos
clorados de interesse, bem como seus subprodutos de degradação.
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Tabela 1 - Propriedades físico-químicas dos solventes clorados
Nome
Comum

TCE

1,1-DCE

Cis-1,2DCE

Trans-1,2DCE

CV

1,1-DCA

79-01-6

75-35-4

156-59-2

156-60-5

75-01-4

75-34-3

C2Cl4

C2HCl3

C2H2Cl2

C2H2Cl2

C2H2Cl2

C2H3Cl

C2H4Cl2

Peso Molar
(g/mol)

165,80

131,50

97,00

97,00

97,00

62,50

99,00

Densidade
(g/cm³)

1,63

1,46

1,22

1,28

1,26

0,98

1,17

Ponto de
Fusão (°C)

-22,30

-84,70

-122,50

-80,00

-49,80

-153,70

-96,90

Log Kow

3,40

2,42

2,13

1,86

2,09

1,62

1,79

Kow

2511

263

135

72

123

42

62

Koc (ml/g)

364

126

65

86

59

23,7

30

Kd(ml/g)

3,64

1,26

0,65

0,86

0,59

0,23

0,30

Solubilidad
e a 25 °C
(mg/l)

200

1100

3350

3500

6300

1100

5100

H (atm
m³/mol) a
25 °C

0,0174

0,0093

0,0255

0,0037

0,0091

1,2200

0,0054

Pressão de
Vapor (mm
Hg) a 25 °C

18,5

69

600

200

331

2980

227

8,2 x

9,1 x

1,04 x

1,13 x

1,2 x

1,05 x

N° CAS
Fórmula

PCE
127-184

Fórmula
Estrutural

Coeficiente
de difusão
na água
(cm²/s)

-6

10

Fonte: CUNHA, 2010

-6

10

-5

10

-5

10

1,19 x 10-5

-6

10

10-5
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3.2

Técnicas de degradação de organoclorados
Neste capítulo serão apresentadas as alternativas de biorremediação e

oxidação química in situ (ISCO) para a degradação de solventes clorados.

3.2.1 Biorremediação
A biodegradação é o processo de atenuação destrutivo mais importante,
embora a destruição de alguns compostos possa ocorrer de forma abiotótica.
Processos de atenuação natural não destrutivos incluem adsorção, dispersão,
diluição por recarga do aquífero e volatilização (CUNHA, 2010).
Os

microorganismos

responsáveis

pela

degradação

biológica

dos

contaminantes orgânicos existem naturalmente no aquífero e necessitam de fonte de
alimento (carbono orgânico) e energia, gerada pela transferência de elétrons entre
compostos. Quando a biodegradação é completa, contaminantes dissolvidos são
transformados em produtos com menor toxicidade como dióxido de carbono,
cloretos, metano e água, processo denominado mineralização. Alguns subprodutos
gerados durante a biodegradação podem ser mais tóxicos que os compostos
originais, como é o caso do cloreto de vinila gerado pela degradação do solvente
clorado tetracloroeteno (USEPA, 1998).
A biodegradação de compostos orgânicos na água subterrânea ocorre através
de três mecanismos:
1) Uso de composto orgânico como fornecimento de substrato primário;
2) Uso de composto orgânico como elétron receptor; e
3) Cometabolismo.
Os dois primeiros mecanismos de biodegradação envolvem a transferência
microbiótica de átomos de elétrons doadores para elétrons receptores. Este
processo pode ocorrer sob condições aeróbias ou anaeróbias. Elétrons doadores
incluem material orgânico natural, combustíveis hidrocarbonetos, e etenos e etanos
oxidados menos clorados. Receptores de elétrons são compostos que ocorrem em
relativo estado oxidado. Os elétrons receptores de ocorrência mais comum na água
subterrânea incluem oxigênio dissolvido, nitrato, manganês IV, ferro III, sulfato e
dióxido de carbono. Solventes clorados mais oxidados como PCE, TCE, DCE, TCA,
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DCA e benzenos policlorados podem agir como elétrons receptores na ausência de
oxigênio (CUNHA, 2010 apud KEELEY, RUSSELL e SEWELL 1999).
Ao contrário dos dois primeiros mecanismos, onde a degradação é
representada pelas reações de oxiredução entre as moléculas, no processo
cometabólico, que ocorre em ambientes aeróbios, a degradação dos contaminantes
orgânicos requer a produção e eficiente utilização de enzimas. Nestes casos, a
enzima é necessária para a degradação do carbono orgânico, o qual é utilizado pela
bactéria para se reproduzir e gerar energia (CUNHA, 2010 apud KEELEY, RUSSELL
e SEWELL 1999).
Quando o ferro III é o elétron receptor, ocorre a redução para ferro II (ferro
redução) e as concentrações de ferro III diminuem. Quando o sulfato é o elétron
receptor, este é reduzido para H2S (sulfato redução) e as concentrações de sulfato
diminuem. Todos estes processos resultam no aumento da alcalinidade total, já que
os átomos de H+ disponíveis no meio, substituirão átomos de cloro anteriormente
existentes nas moléculas dos contaminantes ou formarão espécies mineralizadas.
Em sistemas anaeróbios onde o CO2 é usado como elétron receptor, este é reduzido
pela bactéria metanogênica durante a metanogênese e o CH4 é produzido (USEPA,
1998).
Os processos de biodegradação causam mudanças mensuráveis na química
da água subterrânea. Durante a respiração aeróbia, oxigênio é reduzido para água
e, portanto, a concentração de oxigênio dissolvido é reduzida. Em sistemas
anaeróbios onde o nitrato é o receptor de elétron, este é reduzido para NO2-, N2O,
NO, NH4+, ou N2 (denitrificação ou nitrato redução). Neste caso, as concentrações
de nitrato diminuem. Quando cada subsequente elétron receptor é utilizado, a água
subterrânea passa a ter características redutoras (CUNHA, 2010).
Em sistemas anaeróbios onde contaminantes são usados como elétrons
receptores, eles são reduzidos para produtos intermediários menos clorados,
forçando grupos de microorganismos a se associarem e criarem ambientes mais
propícios para que possam sobreviver. Neste sistema, diferentes tipos de
microorganismos, responsáveis por diferentes reações, são capazes de mineralizar
completamente os contaminantes, devido às diversas capacidades metabólicas
(CUNHA, 2010).
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3.2.2 Oxidação química in situ – ISCO
A oxidação química in situ (ISCO), consiste na introdução de oxidantes
químicos no aquífero com o propósito de promover a recuperação do solo e da água
subterrânea contaminados com compostos químicos, degradando ou modificando os
contaminantes através de reações de oxirredução (HULING, 2006). São utilizados
para a degradação de compostos orgânicos voláteis (VOCs) tais como
tetracloroeteno (PCE), tricloroeteno (TCE), dicloroeteno (DCE), cloreto de vinila
(CV), benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), compostos orgânicos semi
voláteis como pesticidas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) e bifelinas
policloradas (PCBs) (GHISELLI, 2001).
Podem ser utilizados diferentes tipos de oxidantes químicos para o
desenvolvimento do processo ISCO, os utilizados com maior frequência são o
permanganato (MnO4-), peróxido de hidrogênio (H2O2) combinado com íons de ferro
(Fe), denominado de processo Fenton, persulfato (S2O8-), e o ozônio (O3) (ITRC,
2005). A escolha do oxidante vai depender das características hidrogeológicas do
aquífero, demanda de oxidante do solo (SOD), estabilidade do oxidante e tipo e
concentração do contaminante presente (HULING; PIVETZ, 2006).

3.2.2.1

Conceitos de oxidação e redução

Amplamente usado em química desde o século XIX, os termos de oxidação e
redução têm tido seu significado modificado. No passado, o vocábulo oxidação era
usado para designar qualquer processo de oxigenação, isto é, reação de qualquer
substância com oxigênio; o termo redução qualificava a reação que provoca uma
desoxigenação, ou seja, uma diminuição do teor de oxigênio (ROZENBERG, 2002).
Somente com o advento das teorias eletrônicas sobre as ligações químicas, os
vocábulos oxidação e redução passaram a ter significados mais definidos.
Em toda reação de oxidação e redução participam, pelo menos, um oxidante e
um redutor. O oxidante recebe os elétrons que lhe são fornecidos pelo redutor,
oxidando-o enquanto é por ele reduzido. O redutor cede elétrons ao oxidante,
reduzindo-o ao mesmo tempo em que é por ele oxidado (ROZEMBERG, 2002).
Como exemplo, na reação esquematizada pela equação (1), representa uma
oxidação do átomo de cálcio.
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2 Ca

+

O2

2 CaO

(1)

Percebe-se que o átomo de cálcio cede dois elétrons a um átomo de oxigênio
transformando-o no íon O2-.
E a reação esquematizada pela equação (2), representa uma redução do óxido
de ferro (III) pelo monóxido de carbono, exemplo de produção de aço.

Fe2O3 + 3 CO

2 Fe

+ 3 CO2

(2)

Nessa reação, os íons Fe3+ de Fe2O3 são convertidos em átomos Fe, com
carga zero, ao ganhar elétrons para neutralizar as cargas positivas.
Portanto, um átomo ou íon se oxida ou reduz conforme cede ou captura um ou
mais elétrons. A reação de oxirredução (ou, abreviadamente, de redox) é todo
processo químico em que se verificam as transferências de elétrons de certos
átomos ou íons a outros.
A espécie que provoca a oxidação, em uma reação redox, é chamada de
agente oxidante (ou simplesmente, “oxidante”). Ao agir, o oxidante aceita os elétrons
liberados pelas espécies que se oxidam, portanto o oxidante em uma reação redox é
a espécie que é reduzida. A espécie que produz a redução é chamada de agente
redutor (ou, simplesmente, “redutor”). Como o redutor fornece os elétrons para a
espécie que está sendo reduzida, o redutor perde elétrons, tornando-se a espécie
que é oxidada (ATKINS; JONES, 2006).
Os agentes oxidantes mais comumente utilizados no tratamento de solo e água
subterrânea através da oxidação química in situ (ISCO) são o permanganato de
potássio (KMnO4), peróxido de hidrogênio (H2O2), reagente de fenton, no qual o
peróxido de hidrogênio reage com íons de ferro (Fe), ozônio, radiação ultravioleta e
dióxido de cloro (KAO; WU, 2000).
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Dos

oxidantes

potenciais,

o

permanganato

de

potássio

é

usado

frequentemente devido a facilidade de sua manipulação e do custo relativamente
baixo (SCHNARR et al., 1998; SEOL et al., 2002).

3.2.2.2

Características do permanganato de potássio

O permanganato de potássio (KMnO4) é um importante agente oxidante de
muitas reações orgânicas e inorgânicas do tipo redox.
O KMnO4 apresenta uma geometria tetrahedral com ligação

– extensiva,

apresenta estabilidade em meio neutro ou em meios ligeiramente alcalinos, porém,
em um meio fortemente alcalino, reage com o íon hidróxido formando Mn (V)
(hipomanganato) ou Mn (VI) (manganato).
Há duas formas comercias de permanganato, o permanganato de potássio
(KMnO4) e o permanganato de sódio (NaMnO4). O KMnO4 geralmente está
disponível comercialmente como um sólido granular cristalino que necessita ser
misturado com água para ser aplicado no aquífero e apresenta uma solubilidade de
aproximadamente 60 g/l (6%). O NaMnO4 apresenta uma solubilidade maior em
relação ao KMnO4 (400 g/L; 40%) e é geralmente fornecido comercialmente em
forma de solução líquida. A densidade da solução do permanganato é maior que a
da água. Por exemplo, na maioria das vezes o KMnO4 é injetado em uma
concentração de 1% a 4%, apresentando uma densidade de 1,02 e 1,04 g/ml,
respectivamente.
A ação oxidante do permanganato de potássio decorre de sua transformação
em outro composto de manganês, no qual o número de oxidação do metal é mais
baixo que no composto original (ROZEMBERG, 2002). No íon de permanganato, o
manganês tem seu estado de oxidação +7, conforme detalhamento abaixo:
a)

Em meio ácido, o número de oxidação do manganês é reduzido de +7

para +2, isto é, cada átomo de manganês captura 5 elétrons, como apresentado na
reação 3 (ROZEMBERG, 2002).
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MnO4- + 8 H+ + 5e-

Mn2+ + 4H2O

(3)

De acordo com a reação 3, observar que o permanganato é reduzido a Mn2+. A
solução de permanganato em meio ácido é intrinsicamente instável, e apresenta uma
decomposição lenta.
b)

Em solução alcalina ou neutra, o manganês do KMnO4 é geralmente

reduzido a MnO2, isto é, recebe 3 elétrons. Desse modo a atuar, constitui exemplo a
reação entre MnO4- e os sais de Mn2+, que são oxidados a MnO2, enquanto o próprio
MnO4- se reduz também a MnO2, conforme representado pela reação 4
(ROZEMBERG, 2002).

2 MnO4- + 3 Mn2+ + 2H2O

5 MnO2 + 4H+

(4)

Na oxidação por permanganato, o pH é considerado uma importante variável,
pois influencia no potencial redox (E°) do sistema (Tabela 2) (YAN; SCHWARTZ,
1999).
Tabela 2 - Reações redox e seus potencial padrão referentes a mudanças do pH
Reações
MnO4- + e-

MnO42-

E° (V)

pH

+ 0,56

>12

MnO4- + 3 e- + H2O

MnO2 + 4 OH-

+ 0,59

3,5 – 12 (pH alto)

MnO4- + 3 e- + 4H+

MnO2 + 2 H2O

+ 1,7

3,5 – 12 (pH baixo)

MnO4- + 5 e- + 8H+

Mn2+ + 4 H2O

+ 1,51

< 3,5

Fonte: (YAN; SCHWARTZ, 1999)

O permanganato é um agente oxidante versátil, sendo utilizado e estudado na
oxidação de muitas substâncias orgânicas. Os mecanismos de degradação para as
diferentes substâncias orgânicas, sugeridas por vários autores não são similares,

25

indicando que uma variedade de mecanismos são possíveis, dependendo da
natureza da espécie reativa do manganês, do meio onde ocorre a reação e da
natureza do contaminante (EPA, 2002).

3.2.2.3

Oxidação química utilizando permanganato de potássio

O permanganato de potássio tem sido utilizado como um oxidante capaz de
degradar inúmeros contaminantes presentes em diferentes matrizes ambientais e
estudos apresentam progressos nesse sentido.
Compostos orgânicos que contêm ligação dupla entre átomos de carbono,
grupo aldeído e hidroxila podem ser oxidados pelo íon permanganato. O íon
permanganato forma uma ponte com a dupla ligação carbono-carbono, encontrada
nos

alcenos

clorados,

hidropermanganatodiester.

formando
Esse

um

composto

intermediário

instável

pode

reagir

conhecido
por

como

diferentes

mecanismos incluindo hidroxilação, hidrólise ou quebra da ligação dupla. Segundo
Yan e Schwartz (1999), em condições normais de pH e temperatura, a ligação dupla
carbono-carbono é quebrada espontaneamente e os intermediários são convertidos
em dióxido de carbono. As equações de oxirredução do KMnO4 com algumas
espécies de etenos clorados são apresentadas a seguir:

Tetracloroeteno (PCE)
4KMnO4 + 3C2Cl4 + 4H2O

6CO2 + 4MnO2 + 4K+ + 12Cl- + 8H+

(5)

Tricloroetileno (TCE)
2KMnO4 + C2HCl3

2CO2 + 2MnO2 + 2K+ + 2Cl- + H+

(6)

Dicloroetileno (DCE)
8KMnO4 + 3C2H2Cl2 + H+

6CO2 + 8MnO2 + 8K+ + 16Cl- + 2H2O

(7)
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Cloreto de Vinila (CV)
10KMnO4 + 3C2H3Cl

6CO2 + 10MnO2 + 10K+ + 3Cl- + 7OH- + H2O

(8)

Estudos sobre a cinética da reação realizados por Yan e Schwartz (1999)
demonstram que a reação de etenos clorados com permanganato pode ser
considerada de primeira ordem e independe do pH e força iônica. Contudo, a taxa
de degradação dos compostos etenos clorados pelo permanganato é inversamente
proporcional ao número de cloros ligados ao eteno. O fato é que o cloro como
substituinte do hidrogênio retarda a reação, o que é consistente com a ideia da
adição de grupo eletrofílico. A alta deficiências de elétrons na ligação C=C induzida
pela presença de quatro átomos de cloro na molécula de PCE, reduz a taxa de
ataque eletrofílico pelo MnO4-. Por esse motivo, a degradação do PCE é lenta e a
constante da reação é a menor comparada com o TCE e DCE.
Os átomos de cloro são mais eletronegativos do que os átomos de hidrogênio
e carbono. Portanto, os átomos de cloro presentes na molécula de PCE induzem a
deficiência de elétrons da ligação dupla entre os etenos clorados. Com base no
conceito de adição eletrofílica, um decréscimo na disponibilidade de elétrons (ou
indução da deficiência de elétrons) na ligação dupla entre os átomos de carbono
deverá diminuir a taxa de reação eletrofílica (YAN, 1999).
Portanto, a oxidação química do PCE pelo KMnO4 deverá ser mais lenta do
que a taxa de reação química entre o permanganato e os produtos de degradação
natural do PCE. Ou seja, o KMnO4 deverá reagir mais facilmente com os produtos de
degradação natural do PCE (tricloroeteno, dicloroeteno e cloreto de vinila) do que
com o próprio PCE.
De fato, segundo Yan et al. (1999), a meia vida obtida dos etenos clorados em
função do tratamento com uma solução de KMnO4 (1 mM) foi de respectivamente
256 minutos para o PCE, 17 minutos para o TCE, 12 minutos para o cis 1,2 DCE e 4
para o 1,1 DCE, consistentemente como o conceito de adição eletrofílica onde o
tempo de reação é diretamente proporcional ao número de átomos de cloro na
estrutura molecular.
Portanto, o permanganato de potássio é capaz de destruir não só o composto
PCE mas também os demais etenos clorados, tricloroeteno, dicloroeteno e cloreto
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de vinila, ou seja, o KMnO4 pode oxidar os subprodutos formados pela degradação
natural do produto principal (PCE).
O permanganato também pode ser usado no tratamento de compostos
orgânicos que possuem hidroxila, como álcoois primários e secundários, assim
como ácidos orgânicos. Essas reações ocorrem mais facilmente em meio com
condições de pH alcalino, onde a abstração do hidrogênio gera uma carga negativa
no átomo de oxigênio. O permanganato é atacado pela carga negativa, resultando
em uma reação de oxidação que transforma o composto em aldeído, cetona ou
ácido carboxílico (MESQUITA, 2004).
A oxidação de contaminantes por MnO4- ocorre através da transferência de
elétrons. A taxa relativamente lenta da reação de MnO4- em sistemas de
subsuperfície oferece vantagens no transporte do permanganato durante o processo
ISCO. As reduzidas taxas de reação permitem distâncias maiores no transporte de
MnO4- durante a injeção em materiais com média e alta permeabilidade. O
permanganato persiste na subsuperfície proporcionalmente à concentração da
solução de MnO4- injetada, e inversamente proporcional à demanda de oxidante do
solo e do contaminante. O maior tempo de persistência do MnO4- contribui para o
transporte difuso do permanganato em materiais com baixa permeabilidade, tais
como argila e siltitos fraturados. Consequentemente, isto permite um transporte
vertical e horizontal mais acentuado do oxidante, promovendo uma zona de
tratamento mais espessa (HULING; PIVETZ, 2006).

3.2.2.4

Fatores que influenciam a oxidação química in situ

A seguir serão apresentados os principais fatores que influenciam na dinâmica
e na eficiência da degradação oxidativa de contaminantes presentes no solo e na
água subterrânea, incluindo: (1) demanda de oxidante do solo imposta pelo aquífero
e (2) acumulo de MnO2 na subsuperfície.
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3.2.2.5

Demanda de oxidante do solo (SOD)

O permanganato não é seletivo, inúmeras substâncias naturais, diferentes do
contaminante alvo da remediação, reagem com o MnO4-, consumindo uma parcela
do oxidante injetado, impondo uma demanda natural de oxidante.
A ocorrência natural de espécies reativas (exemplo: matéria orgânica e
espécies inorgânicas reduzidas) e catalisadores associados dissolvidos na água
subterrânea são agentes que influenciam na estabilidade e mobilidade do
permanganato. A quantidade de permanganato requerida para satisfazer o consumo
natural do oxidante pelo aquífero refere-se à demanda natural de oxidante do solo –
SOD (Soil Oxidant Demand) (MUMFORD et al., 2005).
A demanda natural de oxidante do solo reduz a eficiência da oxidação e
geralmente é maior que a demanda imposta pelos contaminantes alvos da
remediação. As principais substâncias que não são alvos incluem principalmente a
matéria orgânica e espécies químicas reduzidas (exemplo: ferro e manganês). Em
aquíferos que apresentam baixas concentrações de material orgânico e de espécies
reduzidas, o valor de SOD tende a ser menor. Entretanto, em condições reduzidas e
ricas em matéria orgânica, a demanda de oxidante pelo solo é pode ser maior,
sugerindo que a massa de MnO4- injetada e o custo para atingir os objetivos do
tratamento sejam elevados (HULING; PIVETZ, 2006).
A cinética para a demanda natural de oxidante foi estuda em um aquífero com
baixo valor de carbono orgânico, no aquífero Bordem, localizado no Canadá. Foi
avaliado em escala laboratorial e em experimentos utilizando colunas por Munford et
al (2004). Os resultados demonstraram que a SOD é controlada cineticamente
através de uma taxa inicial de consumo rápida seguida por uma taxa mais lenta,
sugerindo que o consumo de permanganato progredisse em duas diferentes taxas
no material arenoso homogêneo. A possível relação entre o valor da SOD e as
diversas

propriedades

dos

aquíferos

sugere

que

o

SOD

possa

variar

consideravelmente entre os diferentes locais de estudo e mesmo dentro de um
próprio aquífero, devido à heterogeneidade geoquímica e litológica do mesmo (XU;
THOMSON, 2009).
A introdução do permanganato na subsuperfície impactará nos elementos
naturais e em seus estados reduzidos (SIEGRIST et al. 2001; MUMFORD et al.,
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2005). Teoricamente, os componentes reduzidos que podem contribuir no consumo
do permanganato são matérias orgânicas e os minerais constituídos de Fe (II), Mn
(II, III), S (-I, -II) e outros metais como Cr (III) e As- (XU;THOMSON, 2009 apud
APPELO; POSTMA, 1996). Entretanto, na prática a matéria orgânica e os
compostos que contêm o Mn (II), Fe (II) e S (-I, -II), são considerados os principais
redutores em um aquífero (XU; THOMSON, 2009).
O carbono orgânico total (COT) é o principal reagente com o MnO4- em termos
de SOD (MUNFORD et al, 2004). A relação teórica entre o COT e o MnO4- pode ser
descrita pela reação 9:

28 MnO4- + 3 C7H8 + 28 H+

28 MnO2 (s) + 21 CO2 + 26 H2O

(9)

Esta reação teórica foi sugerida por Honning e Skou (2003) com o C7H8O4 (C
no estado de oxidação 0) como um composto modelo da matéria orgânica, no qual
apresenta uma relação teórica de MnO4-/COT de 13,2 g/g. A relação entre o MnO4- e
o COT é discutida igualmente por Munford et al. (2005), onde a oxidação completa
de um carboidrato simples (CH2O, C com estado de oxidação 0) rende a mesma
relação de MnO4-/COT com razão de 13,2 g/g. Um dado similar foi relatado por
Brown e Robinson (2004) com uma relação de 11,0 g/g, onde foi utilizado o ácido
húmico como base de cálculo teórico.
A matéria orgânica é estudada extensivamente como um adsorvente e é
reconhecida como um importante reagente em várias reações de subsuperfície. A
oxidação da matéria orgânica é altamente dependente da reatividade dos diversos
grupos orgânicos que compreendem a sua matriz (XU; THOMSON, 2009). Embora a
reatividade redutora da matéria orgânica pelo permanganato dependa das formas
funcionais, a maioria dos estudos presume que o produto da oxidação da matéria
orgânica seja o dióxido de carbono (CO2) embora alguns estudos indiquem o oxalato
como o único produto orgânico produzido na oxidação de solos húmicos e nãohúmicos pelo permanganato (THOMSON, 2009).
A quantificação de SOD é requerida para avaliar a aplicabilidade da tecnologia
ISCO utilizando o permanganato e projetar um sistema eficiente de injeção (XU;
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THOMSON, 2009). Para projetar corretamente um processo de tratamento in situ,
todas as reações potenciais que podem consumir o oxidante devem ser
determinadas, incluindo os compostos alvos (contaminantes) e as substâncias
naturais do solo (matéria orgânica e espécies reduzidas). Entretanto, devido à
heterogeneidade dos diferentes solos, do ponto de vista geoquímico e litológico,
algumas reações específicas não são possíveis de se determinar. Portanto, testes
para determinação da demanda natural de oxidante pelo solo são recomendados
para um melhor detalhamento do projeto completo de ISCO.
A SOD através do permanganato é geralmente calculada em testes de
bancada, através de reatores e ensaios em colunas, antes das aplicações em
campo (HULING; PIVETZ, 2006). Há pouca informação disponível na literatura que
forneça orientações e diretrizes sobre as condições experimentais para a
determinação de SOD em aquíferos. Reconhecendo a importância do SOD como
um parâmetro crítico em projetos ISCO, a ASTM – American Standard Testing
Methods International aprovou o “Standard Test Method for Estimating the
Permanganate Natural Oxidant Demand of Soil and Aquifer Solids” (ASTM, 2010 ).
Este procedimento estabelece a metodologia para a determinação de valores de
SOD do permanganato.
O processo envolve um teste de 48 horas, sendo necessário um volume
mínimo de 250 g de solo e 250 ml de água subterrânea representativa do aquífero
de estudo. São preparadas amostras de 50 g e colocadas em reatores, três
diferentes concentrações de KMnO4 ( 5, 15 e 30 g de KMnO4 / kg de solo) são
dosados nos reatores específicos e após 48 horas é avaliada a massa de KMnO4
residual (HULING; PIVETZ, 2006).
Estudos indicam que testes para determinação da demanda natural do
oxidante com um maior tempo de duração podem ser mais representativos. O tempo
de persistência do KMnO4 no aquífero (> 2 dias) é verificado em inúmeros trabalhos,
sugerindo testes mais longos. Isso pode ser importante em matrizes onde os
contaminantes são mais persistentes, como por exemplo, na presença de fase livre
ou em locais de baixa permeabilidade. Em virtude dessa limitação na transferência
de massa e ou transporte, uma maior persistência do oxidante pode ser exigida para
conseguir o objetivo do tratamento. Inversamente, a demanda de oxidante obtida em
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testes mais longos podem apresentar uma extrapolação, quando a transferência de
massa e ou transporte não for limitada e a cinética de oxidação for mais rápida
(HULING; PIVETZ, 2006).

3.2.2.6

Acúmulo de dióxido de manganês na subsupefície

O destino do manganês adicionado à subsupeficie pode ser de interesse e
preocupação para uma determinada área. Sob condições geoquímicas adequadas,
dióxidos de manganês produzidos pelas reações de Mn04 com materiais oxidáveis
podem ser dissolvidos com o tempo, resultando na libertação de Mn+2 em águas
subterrâneas (SIEGRIST, 2001).
West et al. (2000) concluiu a aplicação de um processo de remediação através
da técnica ISCO utilizando KMnO4 em um aquífero contaminado com TCE. Como
parte do monitoramento do site, foram realizados estudos para monitorar a forma
predominante do Mn residual na área de estudo. Níveis elevados de Mn foram
detectados na água subterrânea local.
O acúmulo de dióxido de manganês (MnO2) na subsuperfície pode interferir na
transferência de massa e na redução da permeabilidade do meio ao redor dos poços
de injeção. A redução da permeabilidade é atribuída à presença não uniforme de
MnO2 nos poros devido às interações eletrostáticas, pontes químicas ou adsorções
específicas (SIEGRIST et al., 2001). O acúmulo de MnO2 nos poros favorece a uma
perda de carga durante a injeção, já que essas partículas dificultarão a passagem da
solução pelos poros, reduzindo a velocidade no transporte do oxidante.
Sistemas ISCO que envolvem recirculação de água do próprio aquífero, podem
inadequadamente injetar o MnO2 em suspensão. Assumindo que o fluido extraído do
aquífero contém material oxidável que pode reagir com o MnO4- no interior do tanque
de preparo, podendo ocorrer na solução de injeção a formação de MnO2 anterior a
aplicação in situ (HULING; PIVETZ, 2006). Adicionalmente, soluções de MnO4apresentam concentrações elevadas de silicatos em sua formulação, onde através
da injeção de concentrações elevadas não filtradas nos poços, podem conduzir ao
acúmulo de sólidos (silicatos e MnO2) próximos aos poços de injeção. Em um estudo
que envolveu 5 poços, onde o KMnO4 foi injetado em 1 poço central, e a extração
ocorrendo em 4 poços adjacentes, mostrou-se necessário aumentar a pressão de
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injeção com o passar do tempo para manter o fluxo constante (SIEGRIST et al,
2002). Desta maneira, uma redução da permeabilidade pode estar atribuída as
partículas contidas na solução de permanganato de potássio injetada no aquífero e
ou nos gases produzidos na injeção (HULING; PIVETZ, 2006 apud LURHS et al,
2004).
O KMnO4 é produzido como um sólido cristalino que precisa ser dissolvido em
água antes da injeção. A solubilidade do KMnO4 é sensível a temperatura.
Concentrações típicas de injeção (1 a 3 g/l) estão abaixo do limite de solubilidade
(6,5 g/l a 20ºC). Entretanto, as diferenças de temperatura da solução entre o tanque
de preparo e o aquífero podem resultar na precipitação do KMnO4 no aquífero, onde
a temperatura geralmente é menor.
Para a dissolução dos cristais de KMnO4 na solução antes da injeção é
necessário promover uma agitação. Normalmente é requerido um misturador
mecanizado, pois se a agitação aplicada durante o processo for insuficiente pode
ocasionar a formação de partículas de KMnO4 insolúveis na solução de injeção
(HULING; PIVETZ, 2006).
O acúmulo dessas partículas nos poços de injeção, no pré-filtro ou próximo à
zona de injeção pode ocasionar a redução na permeabilidade, porém após um
tempo da injeção, as partículas de KMnO4 são dissolvidas naturalmente na água
subterrânea, e a permeabilidade pode ser restaurada (SIEGRIST, 2001).
O dióxido de carbono (CO2) é um subproduto da oxidação e da mineralização
dos contaminantes e da matéria orgânica natural. Em estudos realizado em escala
de bancada através de colunas de estudo, a redução da permeabilidade e o
decréscimo da eficiência do fluxo de injeção foi demonstrada em consequência da
precipitação do MnO2 e da formação de CO2(g) (LI; SCHWARTZ, 2004).
Variações na permeabilidade devido a formação de CO2 (g) e a precipitação de
KMnO4(s) indicam que os mecanismos responsáveis para a redução da
permeabilidade são reversíveis sob condições ambientais. A redução na
permeabilidade pode ser controlada durante o processo ISCO, através da filtração
da solução e dos fluídos de recirculação, controlando a concentração de silicatos e
outros minerais na solução de KMnO4 e assegurando um tempo mínimo de agitação
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durante o preparo para a completa solubilização do KMnO4 antes da injeção
(HULING; PIVETZ, 2006).

3.2.2.7

Mobilização de metais durante o processo ISCO

Ocorrem dois mecanismos principais para o aumento das concentrações de
metais na água subterrânea durante o processo ISCO: (1) O KMnO4 produzido e
fornecido pelo fabricante podem apresentar níveis elevados de metais na sua
composição; (2) A mobilização dos metais pré-existente no solo que são sensíveis
as reações de redox e variações de pH ocasionados pelo oxidante. A concentração
de metais no KMnO4(s) é dependente do tipo e da fonte fabricação do oxidante. A
maioria dos fabricantes de KMnO4 estão situados na Alemanha, China e EUA. Os
metais presentes no oxidante, geralmente são degradados através de processos de
atenuação natural dentro dos prazos e distâncias aceitáveis (HULING; PIVETZ,
2006). Entretanto, devido à possibilidade de exposição desses metais a receptores
potenciais, o monitoramento destes parâmetros pode ser necessário em algumas
circunstâncias.
O transporte ou mobilização de metais pré-existentes no solo pode ser
favorecido pela injeção de oxidante no aquífero, em virtude de variações no pH e
nos valores de redox. A oxidação do Cr(III) para o Cr(VI) pelo permanganato e
subsequente mobilização foi demonstrada em laboratório por Li e Schwartz (2004).
Adicionalmente, a mobilização do Cr(VI) e do Ni foi observada em campo onde o
permanganato foi injetado. Entretanto, o Cr(VI) submete-se a atenuação natural
através de vários mecanismos, incluindo a adsorção em MnO2(s) e em minerais de
ferro. Diversos estudos de campo demonstram anomalias pós-injeção de oxidante
nas concentrações de Cr(VI), mas a atenuação natural do Cr(VI) foi observada
(CRIMI; SIEGRIST, 2003) e as concentrações foram reduzidas dentro das distâncias
e prazos aceitáveis pelos órgãos ambientais (CHAMBERS, 2000).
Na maioria dos sítios onde ocorre o processo ISCO há o potencial de
introdução de metais seja como impurezas do KMnO4 ou mobilização dos metais
pré-existentes no aquífero. As características do local podem favorecer a
mobilização, como o pH, potencial de oxirredução (ORP), permeabilidade,
capacidade de troca de cátions, presença de metais naturais e uso e ocupação do
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solo (SIEGRIST, 2002). Os estudos de tratabilidade em escala de bancada podem
ser usados para avaliar o potencial de mobilização de metais sob condições de
campo (CHAMBERS, 2000). Os estudos em escala piloto podem ser igualmente
utilizados para avaliar a mobilização dos metais e a atenuação natural antes do
projeto completo. O monitoramento pré e pós-injeção da água subterrânea para os
metais pode ser necessário para avaliar se a mobilização ocorre nos locais de
aplicação do ISCO e se a atenuação natural está atuando dentro de uma distância
aceitável de transporte (HULING e PIVETZ, 2006).
O MnO2 atua como um adsorvente para inúmeros metais que incluem, Cd, Co,
Cr, Cu, Ni, Pb, Zn (HULING; PIVETZ, 2006 apud Suarez, 2004). A adsorção dos
metais em óxidos de manganês ou de ferro imobilizam metais e restringe seu
transporte na água subterrânea (HULING; PIVETZ, 2006).
Em virtude do potencial de mobilização ou introdução de metais no aquífero,
mostra-se relevante a importância do projeto piloto para monitorar e avaliar a
presença de metais pesados na água subterrânea.
Com o objetivo de controlar o incremento de metais no aquífero em virtude da
injeção do KMnO4, recomenda-se uma caracterização da massa bruta do oxidante
para avaliar as concentrações de metais presentes na sua composição química.

3.3 Contexto no qual se insere este trabalho
Os resultados da demanda de oxidante do solo (SOD) obtidos nos estudos de
laboratório são utilizados em conjunto com outros estudos de tratabilidade
específicos para cada aquífero para que possa ser calculada a demanda total de
oxidante. Através da demanda total de oxidante é avaliada a viabilidade preliminar
do processo ISCO, incluindo a prospecção dos custos com oxidante, viabilidade
técnica e comparação com outras técnicas de remediação. Os dados do estudo de
tratabilidade auxiliam no dimensionamento do sistema piloto e do sistema completo
e de maior escala de injeção (HULING; PIVETZ, 2006). Outro objetivo dos estudos
de tratabilidade em bancada é avaliar se o composto alvo pode ser tratado e ou
modificado pelos processos oxidativos.
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A avaliação de subprodutos da reação pode ser aplicável desde que o
processo oxidativo em bancada seja condizente com as características do aquífero a
ser tratado. O monitoramento da mobilização de metais sensíveis a variações de
redox e pH também podem ser efetuado nos testes de tratabilidade em escala de
bancada.
A demanda total de oxidante do permanganato determinada em escala de
laboratório pode ser impactada por vários fatores. A variabilidade espacial
(profundidade e posição) da composição do aquífero pode afetar a demanda de
oxidante. Diferentes amostras da área do aquífero em diferentes profundidades
podem ser necessárias para estabelecer uma correlação entre a demanda de
oxidante e as diferentes litologias e zonas geoquímicas.
Os testes são realizados em reatores, onde devem ser preenchidos com
material do aquífero a ser tratado, contendo uma parcela de contaminante e outros
compostos que interferem na demanda do oxidante. O uso de água subterrânea do
próprio sitio é ideal. A avaliação do balanço de massa do oxidante e dos
contaminantes é necessária para avaliar a eficiência do processo oxidativo in situ.
Os parâmetros indicados para o monitoramento do processo oxidativo incluem
concentrações do composto alvo, subprodutos da reação de oxidação, metais, e o
oxidante, isto é o MnO4-. Outros indicadores indiretos como temperatura, carbono
orgânico total (COT), CO2 e oxigênio dissolvido (OD) são frequentemente utilizados
para controle do processo (EPA, 2002).
Um projeto de remediação utilizando a técnica de oxidação química in situ
(ISCO) apresenta alta complexidade, e seus parâmetros de projeto variam de acordo
com as características do local de aplicação da mesma, conforme apresentado
anteriormente. Portanto, o desenvolvimento de estudos em escala piloto deve ser
realizado para fornecer dados para a implantação do projeto de remediação em
escala maior e completa e avaliar a eficiência da oxidação na degradação de
contaminantes presentes no solo e na água subterrânea.
Neste contexto, este trabalho procura apresentar a metodologia aplicada e os
resultados obtidos em um processo piloto de remediação de uma área impactada
por compostos organoclorados, localizada no estado de São Paulo, através do
emprego da técnica de oxidação química in situ (ISCO), utilizando como oxidante o
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permanganato de potássio (KMnO4), visando avaliar os resultados laboratoriais e os
resultados obtidos em campo.
Para verificar a eficácia da injeção do oxidante KMnO4 na degradação dos
compostos químicos de interesse (PCE, TCE, DCE e CV) presentes no solo e na
água subterrânea da área e avaliar alterações geoquímicas, como mobilização de
metais do aquífero, foi dimensionado e implantado um sistema de injeção na área de
interesse.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
Nesse capítulo serão apresentados as características da área de estudo, bem
como o detalhamento das atividades desenvolvidas durante o teste piloto de
oxidação química in situ.
As características da área de estudo são resultantes de ensaios preliminares
desenvolvidos no decorrer da caracterização da área de estudo, necessárias para a
definição de metodologia. Desta maneira, são apresentadas preliminarmente aos
resultados como um todo, para uma melhor compreensão das definições da
metodologia.

4.1 Caracterização da área de estudo
O trabalho foi desenvolvido em uma antiga área industrial localizada no estado
de São Paulo. Em virtude de atividades desenvolvidas no local, o aquífero foi
contaminado por compostos organoclorados, sendo o tetracloroeteno (PCE) o
composto principal da contaminação. Em razão da ocorrência de taxas de
degradação do composto PCE, detecta-se também no aquífero a contaminação por
seus subprodutos, como os compostos tricloroeteno (TCE), dicloroeteno (DCE) e
cloreto de vinila (CV).
O processo industrial desenvolvido na área empregou solventes clorados por
mais de 40 anos, sendo identificada uma área fonte principal de contaminação do
solo e da água subterrânea. Especificamente neste local, foi desenvolvido o
processo de desengraxe de peças metálicas. Também foi verificada a existência de
outras áreas fontes de contaminação na área de estudo, de menor intensidade,
possivelmente por estocagem de organoclorados ou outras ações não controladas
na ocasião.
Visando identificar os impactos no solo e na água subterrânea decorrentes
destas atividades, foram realizados trabalhos de investigação ambiental na área
industrial. Estes trabalhos tiveram início em meados da década de 90, estendendose até o ano de 2011. Desde o início dos trabalhos de investigação foram realizadas
sondagem e a instalação de poços de monitoramento para avaliar a qualidade do
solo e da água subterrânea.
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4.1.1 Descrição geológica e hidrogeológica da área de estudo
A área de estudo situa-se sobre sedimentos da Bacia Sedimentar de São
Paulo onde, além de sendimentos aluvionais ecoluvionais, ocorre a predominância
de solos residuais de alteração de rocha (BRAGA, 2009).
Os depósitos quaternários são predominantemente fluviais (aluviões) e
coluviais, constituídos por sedimentos pouco consolidados deformáveis e plásticos,
podendo ser argilas orgânicas escuras e argilas plásticas cinza a marrom,
apresentando variáveis teores de areias com ou sem a presença de seixos. Os
níveis arenosos são formados por areias com fração granulométrica variando de fina
a grossa, com teores variados de argilas, podendo ocorrer seixos de tamanhos
diversos. Estratigraficamente estes sedimentos estão posicionados sobre os
sedimentos terciários da bacia ou diretamente sobre o embasamento (TEIXEIRA,
2000).
As camadas sedimentares da Bacia de São Paulo podem ser divididas em 4
formações: Resende, Tremembé, São Paulo e Itaquaquecetuba. Na área de estudo
predominam os sedimentos da Formação Resende, caracterizados por duas
litofácies principais: 1) conglomerados em matriz lamítica e arenosa e; 2) lamitos
arenosos. São frequentes as intercalações entre argilas e areias com frações
granulométricas distintas (RICCOMINI, 1992).
Segundo Riccomini (1992), os solos residuais de alteração de rochas, também
encontrados na área de estudo, são formados principalmente por argilas siltoarenosas e argilas siltosas pouco arenosas provenientes das rochas do
embasamento cristalino da Bacia de São Paulo.
Durante

a

etapa

de

investigação

foram

conduzidas

sondagens

de

reconhecimento e delimitação da contaminação, durante estas atividades, foram
identificadas as seguites unidades litológicas:
a)

Aterro: compostos predominamente por material argilo-arenoso de

coloração vermelha e marrom;
b)

Sedimentos argilo - arenosos: compreende uma sequência de

sedimentos argilo - arenosos com variação na proporção argila – areia;
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c)

Sedimentos argilosos: consiste em pacotes de argila plástica e

localmente compacta;
d)

Sedimentos arenosos e areno - argilosos: consiste em sequência de

sedimentos arenosos de granulometria fina a média, podendo ocorrer ou não
contribuições argilosas;
e)

Sedimentos argilosos compactos: fechando o pacote litoestratigráfico

identificado na área, ocorrem sedimentos argilosos extremamente compactos de
coloração verde oliva e cinza. Esta camada é atribuida a Formação Tremembé,
típica de ambiente lacustre de deposição.
A hidrogeologia na área de estudo é caracterizada por um aquífero
multicamadas onde predomina a intercalação de camadas argilosas de baixa
permeabilidade e pacotes arenosos mais permeáveis. A partir da distribuição dos
pacotes de sedimentos identificados na área de estudo como também das
diferenças de cargas hidráulicas medidas nos poços de monitoramento multiníveis,
construídos nas diversas etapas de campo desenvolvidas no sitio, foi possível a
distinção em subsuperfície de três níveis aquíferos, conforme detalhamento abaixo
(BRAGA, 2009).
1.

Aquífero freático (superior), de porosidade primária e caráter livre, é

formado por sedimentos argilo-arenosos e arenosos, limitado em sua base por um
pacote argiloso de espessura média de 5 metros;
2.

Aquífero semiconfinado (intermediário), de porosidade primária, é formado

pelos sedimentos arenosos. Este aquífero é limitado em seu topo e base por
camadas argilosas de baixa permeabilidade, o que induz a característica de
semiconfinamento;
3.

Aquífero semiconfinado (profundo), de porosidade primária, é composto

por sedimentos arenosos podendo apresentar contribuição argilosa. Este aquífero é
limitado no topo por camadas argilosas e na porção basal é limitado por um espesso
pacote argiloso compacto.
Para o desenvolvimento deste estudo piloto, apenas o aquífero freático foi
abordado no tratamento e discussão dos dados. A área de tratamento compreende o
solo e a água subterrânea contaminada, até uma profundidade máxima de 5,00 m. A
descrição e o detalhamento dos poços de monitoramento e de injeção são
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apresentados neste trabalho.
Em 1856, o engenheiro Henry Darcy publicou no Les Fontaines Publiques de la
Ville de Dijon, os resultados de um trabalho experimental de movimento de água em
filtro de areia, no qual chegou à Equação 10 conhecida como Lei de Darcy, e que
viria a ser a base dos estudos de fluxo em meio poroso. Segundo esta equação, a
velocidade “V” de descarga de um fluido através de um meio poroso varia
lineramente

com

o gradiente

hidráulico

“i”,

seguindo

uma

constante

de

proporcionalidade “K”, denominada de condutividade hidráulica. O gradiente
hidráulico “i” é definido na Equação 11, onde: “ P” é a perda de carga do fluido
percolante em um trecho de comprimento “L” (LAMBE; WHITMAN, 1969).

V=Kxi

(10)

i= P/L

(11)

A metodologia utilizada para o cálculo do coeficiente de condutividade
hidráulica “K” baseou-se na Equação 12 proposta por Hvorslev (1951), utilizando-se
o software Aquifer Test for Windows, conforme descrito a seguir:
K = [r2 ln (L/R)] / (2 L TL)
Onde:
K = Condutividade hidráulica (m/min)
R = Raio efetivo do poço, excluindo o pré-filtro (m)
L = Comprimento da seção filtrante (m)
R = Raio do poço, incluindo o pré-filtro (m)
TL = Intervalo de tempo quando ht/ho = 0,37 (min)
Ht = Rebaixamento em função do tempo (m)
ho = Rebaixamento inicial (m)

(12)
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As velocidades dos fluxos advectivos da água subterrânea na camada aquífera
freática (rasa) foi estimada com base nos valores obtidos de condutividade
hidráulica, gradiente hidráulico e porosidade efetiva e aplicando-se a Lei de Darcy.
Para a obtenção dos valores de condutividade hidráulica, foram realizados ensaios
do tipo slug tes.
A metodologia utilizada para realizar estes ensaios se baseou na rápida
imersão de um cilindro de volume conhecido (“Slug”) no interior do poço de
monitoramento, de forma a elevar o nível da água subterrânea (“Rising Head Test”).
Imediatamente após a inserção do Slug iniciou-se a medição do nível freático
dinâmico até que este chegasse a seu nível estático inicial.
Os resultados foram obtidos do trabalho conduzido por Braga, 2009 na área de
interesse do teste piloto e estão apresentados a seguir (Tabela 3).

Tabela 3 - Velocidades de fluxo advectivo da água subterrânea no aquífero de
estudo

Aquífero Raso

K (cm/s)

Gradiente
Hidráulico

Porosidade
Efetiva (%)

Velocidade
(m/ano)

5,47 x 10-5

8,80

7,00

21,60

Fonte: Elaborada pelo autor
Com relação aos resultados, observou-se um coeficiente hidráulico médio de
5,47 x 10-5 cm/s para o aquífero de estudo.
Conforme os dados acima apresentados, a velocidade média da água
subterrânea no aquífero raso foi de aproximadamente 21,60 m/ano.

4.1.2 Caracterização da contaminação na área de estudo
Uma série de investigações ambientais para avaliação da qualidade do solo e
da água subterrânea foram conduzidas na área de estudo e em seus arredores
imediatos.
Desde o início dos trabalhos de investigação foram executadas 118 furos de
sondagem e a instalação de 66 poços de monitoramento em três diferentes
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profundidades. Foram instalados 38 poços no aquífero “raso” (com profundidades
variando de 2,5 m a 7,5 m), 15 no aquífero “intermediário” (com profundidades
variando de 8,5 m a 20,0 m) e 13 no aquífero “profundo” (com profundidades
variando de 16,5 m a 28,0 m).
Dado que o PCE possui densidade mais elevada que a da água (d=1,62 kg/L),
tomou-se o cuidado para não permitir a migração vertical da fase livre para porções
mais profundas do aquífero durante a execução das tarefas de perfuração. Para
tanto, ao final de cada perfuração, procedeu-se a selagem do furo com a injeção sob
pressão de calda de bentonita a partir da sua base, por dentro do trado oco.
Os trabalhos de investigação ambiental realizados indicaram a ocorrência de
zonas com concentrações elevadas de contaminantes, denominadas centros de
massa (hot spot), provavelmente relacionada a antigas fontes do composto químico
percloroetileno. Foi identificada a contaminação por compostos etenos cloradas na
forma de fase dissolvida na água subterrânea e sob a forma de fase livre densa
(DNAPL). A Figura 2 apresenta a localização dos poços de monitoramento e da área
fonte de contaminação.
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Figura 2 - Localização dos poços de monitoramento e da área fonte de
contaminação
Fonte: Elaborada pelo autor

Durante as etapas de investigação, foi identificada a presença DNAPL no
centro de massa principal. Visando a delimitação da fase livre e também a melhor
caracterização estratigráfica dos sedimentos no local, foram realizadas 52
sondagens de solo com equipamento roto pneumático (hollow stem auger), sendo
08 rasas (até 15,0 metros de profundidade), 04 intermediárias (até 21,0 metros) e 40
profundas (até 31,5 metros)

Em todas as sondagens, ocorreu a amostragem

contínua do material de perfuração com a utilização de amostradores (liners) de
polietileno transparentes, onde foi possível identificar visualmente, a ocorrência do
produto livre (DNAPL) ocupando o espaço poroso do material perfurado do aquífero
(Figura 3).
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Figura 3- Identificação visual da fase livre móvel (DNAPL) em amostra de material
do aquífero coletado no amostrador (liner)
Fonte: Elaborada pelo autor

Os principais contaminantes dissolvidos detectados na água subterrânea foram
os compostos etenos clorados (PCE, TCE, DCE e CV). Através da análise dos
resultados químicos referentes à campanha de amostragem dos poços de
monitoramento instalados no aquífero de estudo, foi possível realizar uma
delimitação horizontal e vertical das plumas dos compostos etenos clorados
dissolvidos na água subterrânea.
A Figura 4 apresenta uma representação esquemática da geologia do aquífero
da área de estudo. Observa-se que por sobre a camada basal de argila compacta
(LD), ocorre a intercalação de três níveis de sedimentos arenosos a areno-argilosos
(estrato LC) com duas camadas de argila plástica (LB). Essa sequência compreende
os níveis aquíferos determinados como intermediário (dois níveis arenosos
superiores) e profundo (o nível arenoso sobre a camada LD). Ambos os níveis
aquíferos (intermediário e profundo) foram caracterizados como semiconfinados,
uma vez que apresentam camadas argilosas pouco permeáveis na base e no topo
dos pacotes arenosos. Sobre os sedimentos arenosos do aquífero intermediário,
ocorre um espesso pacote argiloso plástico (LB) que sustenta uma camada de
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sedimentos argilo-arenosos (LA) e lentes de sedimentos arenosos (LC), que
correspondem

ao

aquífero

raso.

A

zona

não

saturada

é

predominantemente pelo material argilo-arenoso e pela camada de aterro.

Figura 4 - Representação esquemática da geologia da área de estudo
Fonte: Elaborada pelo autor

composta
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A fase livre móvel foi identificada (Figura 2) na base dos pacotes arenosos a
areno-argilosos mais permeáveis (camadas LC) e sobre as camadas argilosas
menos permeáveis (LB e LD). A espessura média aparente de fase livre nos
amostradores foi de 0,5 m, com espessura máxima alcançando 2,0 m. As camadas
argilosas funcionam como armadilhas estratigráficas, retardando a migração vertical
da fase livre, que se acumula em bolsões. A fase livre não foi identificada na camada
aquífera rasa.
Destaca-se que o primeiro bolsão de DNAPL foi identificado no primeiro nível
do aquífero intermediário, situado sob a camada contínua de argila homogênea de
aproximadamente 5 metros de espessura (camada LB), ao mesmo tempo em que
não se observou o produto livre na base do aquífero freático (camada LA). Não há
até o momento uma explicação clara que justifique este padrão. Considera-se
inesperada, porém, a ocorrência de contaminação subjacente à camada de argila
compacta LD, devido à sua provável baixa condutividade hidráulica e às suas
propriedades geométricas de contínua extensão horizontal e vertical, conforme
descrito acima.
Diversas plumas de contaminação foram identificadas na área de estudo,
associadas aos diferentes níveis aquíferos (freático, semiconfinado intermediário e
semiconfinado profundo) e também com diferentes concentrações de contaminantes
(PCE e seus produtos de degradação).
Em virtude da ausência de fase livre de contaminante no aquífero freático, foi
definido este local para a realização do teste piloto de oxidação química in situ. Este
tem como objetivo impedir a migração de possível massa de contaminante na forma
de fase livre para outros locais antes não contaminados, em virtude da injeção do
oxidante.

4.2 Definição da área de estudo
A área de estudo para a realização dos testes piloto deve apresentar as
mesmas características hidrogeológicas, hidrogeoquímicas e de contaminação da
área principal de tratamento (hot spot). Outro fator importante que deve ser
considerado é o transporte de massa de contaminante, condicionada pelo processo
de injeção de oxidante que favorece o deslocamento da pluma de contaminação
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para locais deferentes da fonte. Portanto, esses fatores precisaram ser avaliados
para a definição da área do estudo piloto.
A área de realização do ensaio piloto foi definida com base nas concentrações
dos compostos de interesse presentes na água subterrânea observadas durante
campanha de monitoramento realizada previamente a injeção de oxidante. Diante
dos resultados obtidos nesta campanha de monitoramento, uma área localizada a
montante da área fonte foi considerada como sendo alvo da realização do ensaio
piloto de oxidação química in situ. Outro fator relevante para a definição dessa área
como piloto foi a localização, que está predominante na parte central do terreno,
evitando que possíveis dispersões da pluma de contaminação ou de oxidante saiam
do limite da área. A Figura 5 apresenta a localização da área onde foi desenvolvido
o teste piloto de oxidação química in situ.
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Figura 5 - Localização da área de desenvolvimento do teste piloto
Fonte: Elaborada pelo autor

Para o desenvolvimento do teste piloto, optou-se para a realização da injeção
até uma profundidade máxima de 5,00 m. Esta definição está baseada na litologia
do aquífero de estudo, pois nesta profundidade encontraram-se camadas argilosas
menos permeáveis, que tem potencial para retardar a migração vertical de possível
massa de contaminante na forma de fase livre e fase dissolvida, que podem se
mover em virtude da oxidação química in situ, garantindo maior segurança no
desenvolvimento do processo e entendimento das variáveis durante o teste piloto da
ISCO.
Porém, enquanto o permanganato possui uma densidade de 2,69 kg/L,
considerando que o limite de solubilidade do composto é de 64 g/L, pode-se concluir
que a densidade específica de uma solução saturada (64 g/L) contendo KMnO4 é de
1064 (1000+64) gramas/litro, muito próxima portanto da densidade da água de 1000
g/L e bem inferior a densidade do PCE de 1600 g/L.
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Ou seja, diferentemente do possível comportamento de um DNAPL de PCE,
soluções injetadas de KMnO4 não tendem a migrar verticalmente para baixo no
aquífero por possuírem praticamente o mesmo peso específico da água
subterrânea.
Deste modo, para promover o tratamento de aquíferos impactados em
elevadas profundidades por compostos etenos clorados, a solução de oxidante
deverá ser injetada nas mesmas profundidades onde se encontra presente a
contaminação de modo a promover o contato entre o agente oxidante e o agente
redutor (contaminante).
O piso da área de estudo apresenta pavimentação completa, reduzindo a
contribuição da água de chuvas no aquífero de estudo, evitando a percolação
superficial em virtude da precipitação.

4.3 Instalação dos poços de monitoramento e de injeção
Para realização da oxidação química in situ foi instalado um conjunto de poços
de injeção e de monitoramento, com o objetivo de promover a injeção de oxidantes
no aquífero de estudo e avaliar a eficiência da oxidação química.
Foram instalados 5 (cinco) poços de injeção denominados PI-01 a PI-05 e 4
(quatro) poços de monitoramento denominados PM-80, PM-83, PM-84 e PM-85.
O material utilizado para instalação dos poços de monitoramento constituiu na
utilização de tubo de PVC geomecânico e filtro com abertura de 0,50mm, conforme
detalhado na norma brasileira - ABNT NBR 15.495 de 18/06/2007 – Poços de
Monitoramento de Águas em Aquíferos Granulares – Parte 1. O espaço anelar
compreendido entre a parede da perfuração e o tubo de PVC foi preenchido na
região da seção filtrante com pré-filtro de areia selecionada do tipo pérola, de
granulometria aproximada de 1-2 mm. Acima disso, tendo em vista a efetiva
proteção sanitária do poço construído, foi colocada uma camada de bentonita
granular e em calda para completar o espaço anelar.
O preenchimento com pré-filtro teve o intuito de minimizar a entrada de
sedimentos finos provenientes do solo no interior do poço. Já a adoção do selo de
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bentonita tem como objetivo prevenir a ocorrência de contaminação vertical da água
subterrânea oriunda da superfície do terreno.
Após a construção, os poços de monitoramento foram desenvolvidos
(bombeados) com o uso de uma bomba manual composta de uma mangueira de
polietileno e uma válvula-êmbolo na base, visando desobstruir a seção filtrante dos
mesmos e diminuir a presença de partículas sólidas (em suspensão e
sedimentáveis) indesejáveis durante a amostragem da água subterrânea.
A metodologia para a instalação dos poços de injeção seguiu as orientações da
norma citada anteriormente (ABNT NBR 15.495 de 18/06/2007), com uma alteração
no procedimento de selagem dos poços, no qual foi utilizada uma solução contendo
uma mistura de calda de cimento e bentonita. Essa solução apresenta resistência
mecânica superior se comparada a bentonita pura, fortalecendo o selo e evitando o
refluxo de oxidante durante a injeção. Essa metodologia seguiu orientações
preconizadas por EPA, 2002.
A localização dos poços de injeção e de monitoramento resultantes dos
estudos preliminares é apresentada na Figura 6.
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Figura 6 - Localização dos poços de injeção e de monitoramento instalados na área
de estudo do projeto piloto
Fonte: Elaborada pelo autor
A localização e distribuição dos poços de injeção foram definidas com base no
raio de influência obtido a partir do teste de injeção de água com carga constante e
na posição dos poços de monitoramento já existentes na área de estudo. Os poços
de injeção também tiveram uma função de poços de monitoramento com o objetivo
de detalhar e aprimorar a caracterização química e geológica da área.
Através das sondagens para a instalação dos poços de injeção foi possível
realizar uma descrição geológica local da área de estudo. O perfil construtivo dos
mesmos é apresentado na Figura 7.
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injeção instalados na área de estudo

Figura 7 - Perfil construtivo dos poços de injeção da área de estudo do projeto
piloto
Fonte: Elaborada pelo autor

Os poços de injeção foram instalados com uma profundidade máxima de 5,0m,
onde o nível d’água dinâmico do aquífero apresenta uma variação de 2,9 a 4,2m. O
aquífero local apresenta na faixa de 0,8 a 3,0m de profundidade, sendo a geologia
predominante de material silte arenoso com presença de areia fina. Entre 3,0 a 5,0m
apresenta um material arenoso, eventualmente com lentes de argila plástica.
Durante as atividades de sondagem foi observado na profundidade de 5,0m a
presença de uma camada de argila compacta de baixa permeabilidade (plástica),
conforme já discutido anteriormente, optou-se por interromper a profundidade de
instalação dos poços de injeção e de monitoramento nesta camada de argila, pois a
mesma atuaria como uma contenção para a migração vertical de oxidante e de
contaminantes na forma de fase livre.
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Os poços de injeção foram instalados com seção filtrante de 4,5m, sendo
possível uma distribuição do oxidante por toda a espessura do aquífero raso (~ 5m),
foco de tratamento do projeto piloto de oxidação química in situ, sendo que possíveis
contaminantes adsorvidos na zona não saturada do aquífero (3m) podem sofrer
oxidação ou serem mobilizados para a água subterrânea em virtude da presença de
oxidante.
O fluxo da água subterrânea seguiu a direção dos poços PI-01/PM-80 aos
poços PI-02/PI-05, conforme apresentado na Figura 8.

Figura 8 - Fluxo da água subterrânea na área de estudo do projeto piloto
Fonte: Elaborada pelo autor
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4.4

Amostragem de água subterrânea pré-injeção (linha de base)
Para avaliar as condições anteriores à injeção, foi realizada uma amostragem

de água subterrânea no aquífero de estudo, antes da injeção em escala piloto (linha
de base). Os resultados dessa caracterização forneceram informações de base para
comparar o comportamento do meio antes e após o evento de injeção de oxidante.
A amostragem de linha de base foi realizada em todos os poços de injeção e
de monitoramento instalados na área de realização do ensaio piloto.
Os

parâmetros

analíticos

de

interesse

foram

os

compostos

VOCs

(tetracloroeteno – PCE, tricloroeteno – TCE, dicloroeteno – DCE e cloreto de vinila –
CV). Foram definidos estes compostos como de interesse devido ao histórico de
contaminação na área. Além destes, análise de cloreto e metais também foi
realizada para avaliar a eficiência do processo.
A etapa de amostragem foi conduzida de acordo com as seções “6410 –
Amostragem e Monitoramento das Águas Subterrâneas”, “Procedimento 6420 –
Preservação e manuseio de amostras de água e chorume relacionados aos
parâmetros de análise” do Manual de gerenciamento de áreas contaminadas
(CETESB, 2007) e também a norma D4448-01 (ASTM, 2007) – “Standard Guide for
Sampling Ground – Water Monitoring Wells”.
A coleta e amostragem foram realizadas de acordo com os protocolos
estabelecidos, como USEPA - Haz. Wastes Ground water Task Force "Protocol for
Groundwater Evaluations", de setembro de 1986, pelo recomendado por Nielsen
(Practical Handbook of Ground Water Monitoring, de 1991, pelo “Guia de Coleta e
Preservação de Amostras de Água” (CETESB, 2001).
4.5 Quantificação da demanda de oxidante
Para dimensionar a quantidade de oxidante a ser injetada na área de estudo,
foi necessário verificar características específicas da área. Desta forma, com base
nas informações medidas em campo, foram obtidos: área da pluma, espessura
saturada, volume total de tratamento, densidade do solo e porosidade.
Tendo em vista a demanda de oxidante considerada (Cunha, 2010) e a massa
de contaminante calculada, foi determinada a massa total de oxidante para
condução do trabalho piloto na área de interesse.
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Para dimensionar a área impactada que seria primeiramente tratada neste
teste piloto e calcular a demanda total de oxidante, foi necessário verificar
características específicas da área piloto. Desta forma, com base nas informações
levantadas em testes e análises anteriores, foram obtidos: o volume de solo
saturado impactado (equação 1); o coeficiente de distribuição do contaminante
(equação 2); a concentração média adsorvida no solo (equação 3); a massa de
contaminante adsorvida na matriz sólida do aquífero (equação 4); o volume efetivo
de solo contaminado que entrará em contato com o oxidante por poço de injeção
(equação 5); a massa de oxidante necessária para tratamento da área do teste piloto
(equação 6); e a concentração do oxidante utilizado na solução (equação 7).
V=A.h

(1)

Kd = Koc . foc

(2)

Cs = Kd . Ca

(3)

Ms = V . . Cs . 10-3

(4)

Ve =

. R2 . h . ne

Mo = V.

. SOD

Vas = Mo / Co

Onde,
A = Área impactada (m2)
V = Volume de solo saturado contaminado (m3)
h = Espessura saturada contaminada do aquífero (m)
Kd = Coeficiente de distribuição ou de partição (mg/g)
Koc = Coeficiente de partição de carbono orgânico (mg/g)
foc = Fração de carbono orgânico contida no solo (%)
Ca = Concentração média dissolvida na água subterrânea (mg/L)

(5)
(6)
(7)
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Cs = Concentração média adsorvida no solo (mg/kg)
= Densidade do solo (g/cm3)
Ms = Massa de contaminante no solo saturado (kg)
R = Raio de influência por poço de injeção (m)
Ve = Volume efetivo de solo contaminado que terá contato com o oxidante por poço
de injeção (m3)
ne = Porosidade efetiva (%)
SOD = Demanda de oxidante no solo (g KMnO4/kg solo)
Mo = Massa de Oxidante (kg)
Co = Concentração do oxidante (%)
Vas = Volume de água para solução (L)

4.6 Teste de injeção de água com carga constante
Para uma melhor avaliação da tecnologia de remediação in situ é
recomendável obter dados e características hidrogeológicas específicas do aquífero,
a fim de projetar um sistema de injeção de oxidante eficiente.
Em virtude das variações litológicas, testes de injeção de água na área de
estudo foram realizados para determinação das variáveis de injeção como, raio de
influência, vazão e pressão de injeção.
O teste de injeção de água com carga constante não foi realizado no mesmo
local do teste piloto de injeção de oxidante. Essa decisão teve por objetivo evitar
alterações nas características da área principal de estudo, como por exemplo,
diluição ou movimentação da pluma de contaminantes em virtude da injeção de
água. Portanto, uma área próxima e com as mesmas características geológicas da
área de estudo foi definida para a realização do teste de injeção de água com carga
constante.
Nesta área foram instalados 7 (sete) poços de monitoramentos (PMT-01, PMT02, PMT-03, PMT-04, PM-74, PMI-74, PMP-74), para a realização do teste de
injeção de água com carga constante e 1 (um) poço de injeção denominado PIP-01.

57

Os poços de monitoramento têm a função de indicar a variação do nível d’
água do aquífero em função da injeção de água em um poço e deve ser instalado a
uma distância determinada. A partir da variação do nível d’água é possível
determinar o raio de influência da injeção. Para esta avaliação, os poços de
monitoramento foram instalados visando avaliar a variação no aquífero freático
(superior), aquífero semi confinado (intermediário) e aquífero semi confinado
(profundo). A identificação deles é apresentada na Figura 8.
O teste consiste na injeção de água com carga constante no poço de injeção
PIP-01 (Figura 9) e, durante a injeção, foram monitoradas as variações dos níveis
d’água nos 7 (sete) poços de monitoramento do entorno do poço de injeção.
Também, foram monitorados os hidrômetros e manômetros para análise da vazão e
pressão de injeção.

Figura 9 - Localização esquemática da área e dos poços instalados para o teste de
injeção de água com carga constante
Fonte: Elaborada pelo autor
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A Tabela 4 apresenta a distância dos poços de monitoramento em relação ao
poço de injeção (PIP-01).

Tabela 4 - Distância dos poços de observação em relação ao poço de
injeção
Poços de Observação do
Nível d'Água

Distância do poço de
injeção (m)

PIP-01

0,00

PMT-01

5,00

PMT-02

5,00

PMT-03

4,00

PMT-04

3,00

PM-74

2,00

PMI-74

3,00

Fonte: Elaborada pelo autor

Para avaliar as condições hidráulicas do aquífero durante a injeção de fluídos
(solução oxidante), foi injetado um volume de água simulando a injeção de oxidante,
empregando-se um sistema contendo um tanque de alimentação de 800 litros,
hidrômetros, válvulas globo e esfera. A Figura 10 apresenta um esquema
simplificado do sistema de injeção de água com carga constante.
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Figura 10 - Esquema simplificado do sistema de injeção de água com carga
constante
Fonte: Elaborada pelo autor
A água utilizada no teste foi captada da rede de abastecimento público e a
injeção foi conduzida por gravidade. Visando manter uma vazão de injeção
constante, a carga no tanque de alimentação foi controlada, por um período de 6
horas. A Figura 11 apresenta o sistema instalado.
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Figura 11 - Sistema de injeção de água com carga constante
Fonte: Elaborada pelo autor
4.7

Implantação do sistema piloto de injeção de oxidante e avaliação
Embora muitos autores evidenciem a eficiência do permanganato de potássio

(KMnO4) em oxidar os contaminantes de interesse presentes na área de estudo,
como o tetracloroeteno (PCE), é necessária a avaliação em uma escala piloto, para
subsidiar a implantação e o dimensionamento do sistema de maior escala.
É estratégico que a área selecionada para o teste piloto represente as mesmas
características do meio e da contaminação da área principal a ser remediada. As
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técnicas de remediação aplicada no teste piloto devem ser semelhantes à aplicada,
futuramente, na área como um todo.
Para o desenvolvimento do projeto piloto de oxidação química in situ (ISCO) foi
desenvolvido e implantado um sistema de injeção de oxidante. A localização
esquemática do sistema é apresentando na Figura 12.

Figura 12 - Localização esquemática do sistema piloto de injeção de oxidante e dos
poços de injeção e de monitoramento
Fonte: Elaborada pelo autor
O sistema de injeção de oxidante é composto por um tanque de preparo, um
misturador mecânico, uma bomba centrífuga, um tanque de injeção, manômetros,
hidrômetros, sensores de nível e um painel de controle (Figura 13). A injeção de
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oxidante foi conduzida por gravidade, com o objetivo de controlar a pressão e evitar
refluxo de oxidante. O detalhamento dos equipamentos é apresentado na Tabela 5.

Figura 13 - Fluxograma do sistema piloto de injeção de oxidante
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 5 - Equipamentos utilizados no sistema de injeção de oxidantes
Equipamento

Capacidade / Potência

Quantidade

Tanque de Preparo (TQ-02)

600,0 L

1

Misturador Mecânico (AG-03)

1750 RPM; 1,5 CV

1

Bomba Centrifuga (BC)

1,5 CV

1

Tanque de Injeção (TQ-01)

800,0 L

1

Fonte: Elaborada pelo autor
A tubulação e os equipamentos do sistema foram construídos em material
PVC, por apresentar compatibilidade química com o KMnO4.
Durante a implantação foram avaliados todos os aspectos e impactos
ambientais relativos à operação do sistema. A partir desta avaliação, foram
providenciadas medidas de prevenção, como implantação de um dique provisório e
impermeabilização da base com manta de polietileno de alta densidade (PEAD), a
fim de evitar vazamentos e derrames do oxidante para o solo. Um aparato de
emergência, contendo mantas e material absorvente foi mantido próximo ao sistema
de injeção.
As Figuras 14 e 15 apresentam o sistema de injeção do oxidante concebido e
instalado.
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Figura 14 - Sistema de injeção de oxidante – Vista geral.
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 15 - Sistema de injeção de oxidante em operação
Fonte: Elaborada pelo autor
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4.8 Injeção de oxidante em escala piloto
Após a implantação do sistema, foi realizada a injeção com oxidante
permanganato de potássio (KMnO4).
O processo de injeção nos poços numerados de PI-01 a PI-05 foi conduzido
por gravidade, em intervalos de 8 horas diárias, por 13 dias. Com o objetivo de
aumentar o raio de influência do sistema de injeção, optou-se por injetar oxidante no
poço de monitoramento PM-80.
Os poços de injeção e de monitoramento foram constantemente monitorados
para evitar excesso de pressão, o que poderia causar vazamento ou refluxo de
solução pela seção do poço ou nas linhas de distribuição. Essa preocupação foi um
dos fatores que levaram a escolha da injeção pelo processo de gravidade.
Durante o processo de injeção, os parâmetros nível d’água, pH, temperatura e
potencial oxirredução (ORP) foram monitorados em todos os poços de injeção e de
monitoramento do raio de influência do sistema piloto ISCO. O monitoramento
destes parâmetros é estratégico para avaliar o transporte de oxidante no aquífero
como também as alterações geoquímicas, indicando condições oxidativas no meio.
O teste foi conduzido empregando uma solução de KMnO4 com concentração
de 1% do reagente preparada com água de abastecimento público.
A solução foi preparada no tanque de mistura, onde manualmente era
adicionada à quantidade de KMnO4 pré determinada. Posteriormente a solução era
agitada por meio de um misturador mecânico, tipo hélice em disco, durante um
período de 10 min, para completa dissolução e homogeneização.
Após dissolução e homogeneização, uma bomba centrífuga era utilizada para
transporte da solução de oxidante para o tanque de injeção. O sistema foi controlado
por sensores de nível.
O sistema foi equipado com controlador de nível de modo que, quando o nível
no tanque de injeção atingia o limite superior, a bomba imediatamente era
desativada e iniciava-se a injeção por gravidade. Cada poço de injeção possuía um
hidrômetro dedicado, além de válvulas globo e esfera, para controle da vazão de
injeção.
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4.9

Monitoramento durante o processo de injeção
Durante o processo de injeção, foram efetuados monitoramentos para avaliar a

eficiência do processo de oxidação química in situ. Os parâmetros monitorados
foram: pH, ORP, condutividade, temperatura e cor. O monitoramento foi conduzido
conforme plano apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 - Plano de monitoramento do processo ISCO
Análise

Metodologia

Variação do nível
d’água subterrânea

Instrumentação de
campo

Objetivo

Frequência

Verificar a
variação do nível
d’água

Características físico – químicas
pH
Condutividade
específica
Potencial de óxido
Redução (ORP)

Instrumentação de
campo

Avaliar as
condições do
aquífero e o
impacto do
oxidante

Inspeção Visual de
Campo

Indicar a
concentração de
permanganato

Esses parâmetros
serão monitorados
durante a rodada de
linha de base e
semanalmente
durante a injeção.

Temperatura
Cor

VOCs

Método da EPA

Avaliar evolução
da Contaminação

Esses parâmetros
serão monitorados
durante a rodada de
linha de base (préinejção), três e seis
meses após a injeção.

Fonte: Elaborada pelo autor
O monitoramento efetuado objetivou avaliar a distribuição radial e a velocidade
de transporte do KMnO4 na água subterrânea e o mesmo foi realizado empregando
equipamentos portáteis.
Para o monitoramento dos parâmetros pH, ORP, condutividade etemperatura,
foi utilizado um equipamento portátil multiparâmetro. O equipamento citado opera
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em faixa de pH compreendida entre -2,00 a 16,00, entre -1000 mV e +1000 mV para
o parâmetro ORP e temperaturas entre -5,0°C e 60,0°C. e na faixa de 0,01 mS/cm a
19,99 mS/cm para condutividade.
Para monitorar a distribuição do KMnO4 no aquífero, a cor da água subterrânea
coletada diretamente dos poços de monitoramento e de injeção foi avaliada. O
procedimento empregado foi através de análise visual por meio de soluções padrão,
ou seja, amostras de água com concentrações conhecidas de KMnO4 (0,5; 1,5; 10;
25, 50 e 100 mg/L) foram previamente preparadas e empregadas para comparação
visual das obtidas na área sob avaliação. O resultado da preparação dos gabaritos
pode ser visualizado na Figura 16.

Figura 16 - Padrões de comparação com concentrações conhecidas
de KMnO4
Fonte: Elaborada pelo autor

4.10 Amostragem da água subterrânea para avaliação da eficiência do
processo
A amostragem foi realizada da mesma maneira que a apresentada para
obtenção da linha de base, ou seja, seguiu as orientações de acordo com as seções
“6410 – Amostragem e Monitoramento das Águas Subterrâneas”, “Procedimento
6420 – Preservação e manuseio de amostras de água e chorume relacionados aos
parâmetros de análise” do Manual de gerenciamento de áreas contaminadas
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(CETESB, 1999) e também a norma ASTM D4448-01(2007) – “Standard Guide for
Sampling Ground-Water Monitoring Wells”.
A coleta e amostragem foram realizadas de acordo com os procedimentos
nacionais e internacionais estabelecidos, como USEPA - Haz. Wastes Ground water
Task Force "Protocol for Groundwater Evaluations", de setembro de 1986, pelo
recomendado por Nielsen (Practical Handbook of Ground Water Monitoring), de
1991, pelo “Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água” (CETESB, 1998).
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo serão apresentados os resultados das atividades desenvolvidas

durante o teste piloto de oxidação química in situ na área de estudo.

5.1 Amostragem de água subterrânea pré-injeção (linha de base)
A Tabela 7 apresenta os resultados das avaliações físico-químicas obtidas nas
determinações destes parâmetros durante a campanha de amostragem pré-injeção
de oxidante (linha de base) e a Tabela 8 apresenta os resultados das análises
químicas obtidos nesta avaliação.
Tabela 7 - Dados físico-químicos (linha de base)
Cond.

ORP.

Temp.

(mS/cm)

mV

ºC

4,10

297

268

19,5

2,98

4,17

317

292

21,0

4,60

3,00

4,49

280

270

21,0

PI-04

5,00

3,13

4,22

336

297

20,5

PI-05

5,00

3,03

4,27

293

282

21,5

PM-80

4,00

2,93

4,53

231

182

19,0

PM-83

5,20

2,93

4,18

189

282

20,0

PM-84

4,85

3,16

4,70

265

281

21,5

PM-85

4,80

3,13

4,50

233

319

22,0

Profundidade
(m)

N.A (m)

PI-01

5,00

3,00

PI-02

4,50

PI-03

Poço

pH

Legenda: N.A.: Nível d água, Cond.: Condutividade Elétrica, ORP: Potencial de
Oxirredução, Temp.: Temperatura.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 8 - Resultados analíticos da água subterrânea (linha de base)
Parâmetros

Unidade PI-01

PI-02

PI-03

PI-04

PI-05

Padrão de
Referência

Cloreto de vinila (CV) (µg/L)

<0,10

<0,10

11,25

<0,10

<0,10

5,00 (A)

1,1-dicloroeteno

(µg/L)

5,28

4,19

1,29

1,91

5,88

30,00(A)

Trans-1,2dicloroeteno

(µg/L)

<0,10

<0,10

1,90

<0,10

<0,10

50,00(A)

Cis-1,2-dicloroeteno

(µg/L)

102,69

89,34

1300,58

29,86

78,58

50,00(A)

Tricloroeteno (TCE)

(µg/L)

559,62

340,5

509,38

196,36 601,08 70,00(A)

Tetracloroeteno
(PCE)

(µg/L)

248,39

400,32 1411,25

Somatório

(µg/L)

915,98

834,35 159356,5 3493,5 9762,7 -

Parâmetros

Unidade PM-80

121,22 290,73 40,00(A)

PM-83 PM-84

PM-85

Padrão de
Referência

Cloreto de vinila (CV) (µg/L)

<0,10

<0,10

2,24

359,29

5,00 (A)

1,1-dicloroeteno

(µg/L)

1,61

17,5

1,99

5,09

30,00(A)

Trans-1,2dicloroeteno

(µg/L)

<0,10

0

<0,10

9,08

50,00(A)

Cis-1,2-dicloroeteno

(µg/L)

41,14

400,6

62,29

9075,14

50,00(A)

Tricloroeteno (TCE)

(µg/L)

143,58

1654,5 108,87

147,51

70,00(A)

Tetracloroeteno
(PCE)

(µg/L)

515,16

714,3

1578,29

561,19

40,00(A)

Somatório

(µg/L)

7014,9

2786,9 17536,8

101573

-

Legenda: (A) Valores Orientadores - CETESB/2005 (µg/L).
Fonte: Elaborada pelo autor
A Figura 17 apresenta a distribuição das concentrações dos compostos de
interesse em planta.
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Figura 17 - Distribuição das concentrações dos compostos de interesse na área do teste piloto de oxidação (linha de base)
Fonte: Elaborada pelo autor
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De acordo com os resultados obtidos, observou-se que os poços que
apresentaram maiores concentrações do composto PCE foram os poços de injeção
PI-03, PM-80, PM-83, PM-84 e PM-85. Cabe ressaltar que os poços de
monitoramento PM-83, PM-84 e PM-85 estavam mais próximos do centro de massa
(hotspot) de contaminação do site. Os poços PI-03 e PM-80 apresentaram
concentrações elevadas de PCE, mesmo apresentado um maior distanciamento do
centro de massa, este fato pode estar relacionado a pontos de estagnação do
contaminante.
Observou-se que subprodutos de degradação do composto PCE, como os
compostos TCE, isômeros do composto DCE e CV, possivelmente relacionado à
degradação biológica dos contaminantes na área de estudo, a concentração desses
compostos variou entre os poços da área.
O poço de monitoramento PM-85 apresentou a maior concentração de
somatório dos compostos de interesse, sendo que o composto Cis-1,2-dicloroeteno
representou

90%,

aproximadamente,

da

concentração

total observada

na

amostragem pré-injeção. Também verificou-se no poço PM-85, concentração de
360,0 µg/L do composto de CV, sendo está, a maior concentração detectada nos
poços da área de interesse. Este resultado pode ser decorrente de que a área onde
está instalado o poço PM-85 pode apresentar condições favoráveis para a
degradação biológica do composto principal, associado a uma possível variação
geoquímica da área, como por exemplo, concentração de matéria orgânica, oxigênio
dissolvido ou compostos doadores de elétrons, favorecendo a ação biológica na
degradação do composto principal.
É possível observar, que nos poços onde a concentração de PCE apresentouse elevada, as concentrações dos produtos de degradação foram menores. Como
as profundidades das amostragens não diferem de forma significativa e
considerando que as degradações podem ser decorrentes de ações biológicas,
sugere-se estudos adicionais para avaliação da população biológica e identificação
de possíveis rotas de biorremediação.
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5.2 Cálculo da demanda total de oxidante
Com base nos resultados analíticos (linha de base) e dados obtidos
anteriormente, os parâmetros apresentados na Tabela 9 foram considerados para
determinação da demanda total de oxidante.
V=A.h
V = 670 x 3
V = 2010 m³
Kd = Koc . foc
Kd = 303 x 0,25
Kd = 75,75 mg/g
Cs = Kd . Ca
Cs = 75,75 x 1
Cs = 75,75 mg/kg
Ms = V . . Cs . 10-3
Ms = 2010 x 1,6 x 75,75 x 10-3
Ms = 243,61 kg
Ve =

. R2 . h . ne

Ve =

x 5^2 x 3 x 0,03

Ve =7,06 m³
Mo = V.

. SOD

Mo = 2010 x 1,6 x 0,3
Mo = 964,80 kg
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Tabela 9 - Parâmetros para a determinação da Demanda Total de Oxidante
DADOS

VALORES

UNIDADE

A = Área impactada considerada no teste piloto

670,00

m²

V = Volume de solo saturado contaminado

2010,00

m³

h = Espessura saturada contaminada do aquífero

3,00

m

Kd = Coeficiente de distribuição ou de partição

75,75

mg/g

Koc = Coeficiente de partição de carbono orgânico

303,00

mg/g

foc = Fração de carbono orgânico contida no solo

25,00

%

Ca = Concentração média dissolvida na água
subterrânea

1,00

mg/l

Cs = Concentração média adsorvida no solo

75,50

mg/kg

1,60

g/cm³

Ms = Massa de contaminante no solo saturado

243,61

kg

R = Raio de influência por poço de injeção

5,00

m

Ve = Volume efetivo de solo contaminado que terá
contato com o oxidante por poço de injeção

7,065

m³

ne = Porosidade

30,00

%

SOD = Demanda de oxidante no solo

0,30

g KMnO4/kg solo

Co = Concentração do oxidante

1,00

%

Vas = Volume de água para solução

96480,00

L

Mo = Massa de Oxidante

964,80

kg

= Densidade do solo

Fonte: Elaborada pelo autor
Tendo em vista a demanda de oxidante considerada para as características do
aquífero, baseada no estudo conduzido por Cunha, 2010 e a massa de
contaminante avaliada através de cálculos estequiométricos, uma massa total de
970 kg de KMnO4 foi determinada para condução do trabalho piloto na área de
estudo.
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5.3 Teste de injeção de água com carga constante
Os resultados obtidos durante o teste de injeção de água no poço de injeção
PIP-01 são apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 - Resultados do teste de injeção de água com carga
constante
Tempo (min)

Volume(m3)

Vazão (L/s)

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
150
180
210
240
270
300
330
360

0,084
0,117
0,150
0,183
0,214
0,246
0,276
0,362
0,404
0,468
0,532
0,589
0,647

8,82
8,82
9,15
9,30
9,35
9,55
9,85
9,05
9,10
9,60
9,75
9,30
9,23
9,30
10,12
10,05
9,85
9,90
9,80
10,17
10,70

0,976
1,142
1,313
1,490
1,698
1,857
2,012
2,190

Fonte: Elaborada pelo autor
Durante o ensaio de injeção de água foram injetados aproximadamente 2,20
m³ de água no aquífero e a vazão média de injeção determinada foi de 9,55
litros/segundo.
De acordo com a Tabela 9, verifica-se um aumento na vazão de injeção de
água, fato possivelmente relacionado com a saturação do meio poroso e aumento
da carga hidráulica, favorecendo o transporte de água no aquífero.
A Tabela 11 apresenta os resultados durante o monitoramento do nível da
água subterrânea nos poços do entorno onde ocorreu a injeção de água no ensaio
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de carga constante (PIP-01). A variação do nível d’água nos poços é representado
no Gráfico 1.
Tabela 11 - Dados do monitoramento do nível de água subterrânea durante teste de
injeção com carga constante
Poços de
Observação do
Nível d'Água

Nível de
Nível de água Nível de água Variação do
água Inicial após 3 horas após 6 horas Nível de
(m)
(m)
(m)
Água (m)

Distância do
poço de
injeção (m)

PMT-01

1,84

1,57

1,42

0,42

5,00

PMT-02

1,89

1,64

1,52

0,37

5,00

PMT-03

1,77

1,27

1,15

0,62

4,00

PMT-04

1,88

1,43

1,30

0,58

3,00

PM-74

1,85

1,26

1,14

0,71

2,00

PMI-74

11,35

11,31

11,25

0,10

3,00

Fonte: Elaborada pelo autor

Gráfico 1 - Variação no nível d água nos poços de monitoramento durante teste de
injeção de água com carga constante
Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com os resultados apresentados no Gráfico 1 e na Tabela 11,
verifica-se uma variação (elevação) máxima do nível d’água de 0,71m no poço PM74 após 6 horas do início da injeção, distante 2,00m do poço de injeção PIP-01. Os
poços com distância de 5,00m do poço de injeção (PMT-01 e PMT-02)
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apresentaram elevação do nível d’ água de 0,42 e 0,37m, respectivamente, após 6
horas do início da injeção.
O poço PMI-74, distante a 3,00m do poço de injeção (PIP-01), apresentou
variação de 0,10m no nível d’água ao longo do teste de injeção de água com carga
constante.
Importante destacar que apesar do ensaio de injeção de água ter sido
realizado em poços de monitoramento com secção filtrante no aquífero raso, notouse uma pequena elevação do nível d’água subterrânea no poço PMI-74, cuja secção
filtrante associa-se ao aquífero intermediário subjacente, apresentando uma
tendência de fluxo vertical descendente possivelmente associado à interconexão das
duas camadas aquíferas.
Com base nestes resultados e considerando que distâncias maiores que 5,0m
não foram avaliadas, foi determinado um raio de influência máximo aparente para a
área de estudo de 5,00m a partir do ponto de injeção (PIP-01), representado pela
variação (elevação) do nível da água do aquífero observada nos poços PMT-01 e
PMT-02.

5.4 Injeção de oxidante em escala piloto
A partir dos resultados obtidos com a amostragem linha de base e com o teste
de injeção de água com carga constante, foi possível definir como proceder na
injeção de oxidante em escala piloto. O teste de injeção de água demonstrou que as
condições hidráulicas do aquífero poderiam suportar a injeção de fluidos e promover
um transporte no seu meio e os resultados analíticos obtidos durante a amostragem
de água pré-injeção (linha de base) apontaram para a necessidade de promover a
degradação dos contaminantes presentes na área.
A massa de oxidante KMnO4 utilizada para o teste piloto foi de 970 kg
conforme determinado e apresentado anteriormente, injetada em forma de solução
com concentração de 1%. O volume total de água utilizado para a diluição efetiva do
KMnO4 foi de 97,00 m³.
A injeção de oxidante foi realizada em 5 (cinco) poços específicos para injeção
e em 1 (um) poço destinado ao monitoramento. A injeção foi conduzida por
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gravidade, pelo período de 8 horas diárias, totalizando 13 dias para finalização total
da injeção da solução. Os volumes de solução injetados em cada poço e os
resultados são apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 - Dados operacionais do teste de injeção de oxidante
Poço de Injeção

Volume da
Solução (L)

Massa de
KMnO4 (kg)

Concentração da Vazão Média
Solução (%)
(l/h)

PI-01

12.931,00

129,31

1,00

240,00

PI-02

5.007,00

50,07

1,00

210,00

PI-03

22.917,00

229,17

1,00

130,00

PI-04

31.218,00

312,18

1,00

220,00

PI-05

11.552,00

115,52

1,00

170,00

PM-80

13.270,00

132,70

1,00

118,00

Total

96895,00

968,95

-

-

Fonte: Elaborada pelo autor
A variação na vazão média de injeção pode estar associada à perda de carga,
decorrente das diferentes distâncias dos poços de aplicação ao sistema de injeção,
além da heterogeneidade do substrato local, como zonas de baixa permeabilidade.
Nos poços de monitoramento PM-84 e PM-85 não foram injetados KMnO4
diretamente, mesmo apresentando concentrações elevadas de contaminantes. Este
procedimento teve como objetivo avaliar se o oxidante apresenta condições de ser
transferido para a região desses poços a partir do transporte no aquífero, que
distanciam em média 10,0m do poço de injeção mais próximo.
Durante o processo de injeção, os parâmetros físico-químicos nos poços de
monitoramento PM-83, PM-84, PM-85 (sem injeção de oxidante) e do poço de
injeção PI-05 foram continuamente monitorados, além da verificação visual da
presença

de

permanganato

de

potássio.

Os

dados

resultantes

destes

monitoramentos são apresentados na Tabela 13. Em virtude da presença de
permanganato de potássio em elevadas concentrações, nos demais poços não
foram efetuados o completo monitoramento dos parâmetros físico-químicos, sendo
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efetuado apenas o monitoramento visual, visando garantir a integridade dos
equipamentos de medição.
Para uma melhor visualização das variações durante o processo, os resultados
são apresentados em forma gráfica (Gráficos 2 a 4), após a apresentação dos
resultados tabelados.
Tabela 13 - Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados no teste piloto
de injeção de oxidante
Poço

PM-83

Data

Hora

NA (m)

Cond. (µcm)

ORP (mV)

pH

Temp (°C)

08.08.10
10.08.10
13.08.10
13.08.10
16.08.10
16.08.10
17.08.10
17.08.10
18.08.10
18.08.10
19.08.10
19.08.10
20.08.10
20.08.10
23.08.10
23.08.10
24.08.10
24.08.10
25.08.10
25.08.10
26.08.10
26.08.10
27.08.10
30.08.10
30.08.10
31.08.10
31.08.10
01.09.10
01.09.10
02.09.10
02.09.10
03.09.10

10:00
14:00
10:00
15:20
08:50
15:50
09:07
15:30
09:00
16:00
09:40
15:32
09:56
14:39
10:14
15:25
09:36
15:19
09:43
15:01
09:15
15:00
14:55
08:44
15:27
08:16
15:31
08:55
16:11
08:53
15:39
09:15

2,93
2,76
2,84
2,76
2,98
2,84
2,95
2,87
2,96
2,83
2,83
2,86
2,9
2,55
2,94
2,57
2,89
2,58
2,8
2,62
NM
NM
NM
2,94
2,39
2,71
2,53
2,62
2,37
2,77
2,57
2,64

189
254
259
266
264
262
260
261
263
259
265
257
270
252
283
249
255
249
290
250
260
248
249
277
764
261
261
133
131
130
129
273

199
632
387
445
398
467
462
527
434
481
458
615
430
433
401
386
402
390
517
387
327
412
627
325
260
707
735
741
743
694
724
709

4,18
4,29
4,1
4,07
4,13
4,11
4,17
4,2
4,21
4,18
4,15
4,27
4,23
4,36
4,21
4,26
4,18
4,19
4,27
4,37
4,64
4,26
4,42
4,31
4,49
4,64
4,55
4,22
4,32
4,33
4,31
4,06

20
21,1
22,6
22,1
20,4
20,6
20,9
20,5
19,4
21,1
21,7
20,9
24,5
23
25,5
23,1
23,5
23,1
24,1
24,3
25,1
23,9
22,6
21
21,6
22,2
22,2
21,8
21,7
21,5
23,1
22,4
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Tabela 14 - Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados no teste piloto
de injeção de oxidante - Continuação
Poço
PM -83

PM-84

PM-85

Data

Hora

NA (m)

Cond. (µcm)

ORP (mV)

pH

Temp (°C)

03.09.10
08.08.10
10.08.10
13.08.10
13.08.10
16.08.10
16.08.10
17.08.10
17.08.10
18.08.10
18.08.10
19.08.10
19.08.10
23.08.10
23.08.10
24.08.10
24.08.10
25.08.10
25.08.10
26.08.10
26.08.10
27.08.10
30.08.10
30.08.10
31.08.10
31.08.10
01.09.10
01.09.10
02.09.10
02.09.10
03.09.10
10.08.10
13.08.10
13.08.10
16.08.10
16.08.10
17.08.10
17.08.10
18.08.10
18.08.10
19.08.10
19.08.10

15:05
10:00
13:45
10:10
15:30
08:40
15:57
08:59
15:37
09:11
16:09
09:50
15:40
11:05
15:41
09:57
15:29
09:57
15:04
09:20
15:05
14:58
08:50
15:39
08:12
15:25
08:51
16:05
08:48
15:35
09:07
13:50
10:00
15:15
08:37
16:01
08:57
15:41
09:05
16:12
09:55
15:50

2,48
3,16
3,08
3,1
3,04
3,25
3,14
3,21
3,14
3,22
3,15
3,21
3,16
3,26
3,14
3,26
3,08
3,17
3,07
NM
NM
NM
3,15
2,93
3,04
2,88
2,98
2,83
2,99
2,87
2,95
3,13
3,15
3,09
3,29
3,19
3,25
3,19
3,26
3,19
3,26
3,21

262
265
256
322
269
275
272
273
266
274
272
273
272
282
291
278
283
272
281
264
278
295
275
289
286
280
138
144
135
140
272
230
240
225
245
237
225
219
203
219
215
220

673
281
314
318
402
380
420
350
462
325
432
462
553
351
422
329
357
393
340
325
325
334
382
562
313
407
352
400
368
310
318
63
67
74
26
150
154
226
214
178
218
255

4,5
4,7
4,51
4,58
4,52
4,64
4,65
4,68
4,63
4,71
4,59
4,45
4,57
4,38
4,46
4,63
4,72
5,23
4,76
4,88
4,88
5,04
4,75
4,72
5,7
4,75
4,85
4,97
4,98
5
4,79
6,16
6,27
6,16
6,48
6,24
6,4
6,31
6,07
6,08
5,95
7,2

24,1
21,5
22,5
23,2
24,2
20,8
21,1
20,4
22
19,7
21,7
21,3
22,8
23,4
24
23
23,8
22,8
26,1
22
23,7
23,7
21,5
22,3
22,6
23,6
21,8
21,8
23,2
23,1
22,3
22,1
22,9
25,1
18,4
22
20,5
22,3
19,4
21,8
21
22,9
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Tabela 15 - Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados no teste piloto
de injeção de oxidante – Continuação
Poço

PI-05

Data
20.08.10
20.08.10
23.08.10
23.08.10
24.08.10
24.08.10
25.08.10
25.08.10
26.08.10
26.08.10
27.08.10
30.08.10
30.08.10
31.08.10
31.08.10
01.09.10
01.09.10
02.09.10
02.09.10
03.09.10
03.09.10
08.08.10

Hora
10:11
15:10
10:57
15:35
09:51
15:23
10:55
15:07
09:17
15:15
15:00
08:57
15:46
08:10
15:20
08:47
16:09
08:45
15:32
09:03
14:58
10:00

NA (m)
3,25
3,15
3,29
3,23
3,29
3,2
3,24
3,15
NM
NM
NM
3,17
3
3,07
2,95
3,02
2,9
3,03
2,92
2,99
2,99
3,03

Cond. (µcm)
236
225
235
247
212
232
227
221
227
206
264
227
241
230
224
122
111
113
113
108
224
293

ORP (mV)
154
161
129
114
111
751
221
167
143
208
112
120
127
180
214
171
236
181
104
129
159
282

pH
5,92
6,16
6,27
6,29
6,27
6,18
6,45
6,19
6,23
6
5,91
6,21
6,3
6,5
6,34
6,48
5,92
6,45
6,34
6,73
6,22
4,27

Temp (°C)
22,1
22,1
23,8
23,1
22
23,1
22,2
24,3
23
22,9
23,5
21,3
22,1
22,5
25,7
23,1
22
25
24,1
23,4
26,2
21,5

10.08.10
13.08.10
13.08.10
16.08.10
16.08.10
17.08.10
17.08.10
18.08.10
18.08.10
19.08.10
19.08.10
23.08.10
23.08.10
24.08.10
24.08.10
25.08.10
25.08.10
26.08.10
26.08.10
27.08.10

14:00
10:45
15:55
09:10
16:07
09:24
15:48
09:18
16:17
10:20
16:00
11:12
15:51
10:10
15:44
11:15
15:35
09:27
15:17
15:02

2,67
2,76
2,69
3,11
2,8
3,05
2,87
3,01
2,87
2,96
2,78
2,97
2,77
2,82
2,61
2,72
2,64
NM
NM
NM

294
358
398
450
472
519
498
565
525
640
1200
685
705
870
771
832
762
824
681
704

792
716
818
829
813
833
826
847
834
842
859
814
827
857
857
849
767
828
783
821

4,18
4,04
3,98
4,06
4,08
4,01
4,02
4
3,99
3,94
6,95
4,28
4,04
3,98
3,98
4,15
4,81
4
4,5
4,16

22,3
23,2
22,3
21,5
20,8
20,4
21,6
19,8
21,6
22,5
22,7
22,5
23,2
22,6
23,4
23,9
24,1
22
23,6
23,4
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Tabela 16 - Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados no teste piloto
de injeção de oxidante - Continuação
Poço

Data
30.08.10
30.08.10
31.08.10
31.08.10
01.09.10
02.09.10
03.09.10
03.09.10

Hora
09:03
16:02
08:20
15:43
16:27
15:47
09:25
15:12

Fonte: Elaborada pelo autor

NA (m)
2,89
2,48
2,76
2,58
2,43
2,84
2,71
2,56

Cond. (µcm)
994
1220
1030
735
394
359
912
1086

ORP (mV)
862
885
873
815
839
810
881
850

pH
3,89
3,84
4,06
4,39
4,27
4,38
4
3,95

Temp (°C)
21,1
22,5
21,7
22,5
21,5
22,7
22,7
24,9

Condutividade (µS)

1400
1200
1000
800

PI-05

600

PM-83

400

PM-84

200

PM-85

0
5/8

10/8

15/8

20/8

25/8

30/8

4/9

9/9

Tempo

Gráfico 2 - Variação na condutividade durante injeção de oxidante
Fonte: Elaborada pelo autor
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Gráfico 3 - Variação do pH durante injeção de oxidante
Fonte: Elaborada pelo autor
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Gráfico 4 - Variação do ORP durante injeção de oxidante
Fonte: Elaborada pelo autor
De acordo com o Gráfico 2, verifica-se um aumento dos valores de
condutividade elétrica no poço PI-05 após o início do processo de injeção. Nos
demais poços, não foram observadas alterações significativas. Sugere-se desta
forma, que as alterações observadas estejam diretamente associadas à presença de
concentrações elevadas de permanganato de potássio junto ao poço PI-05.
Em relação ao pH (Gráfico 3), não foram observadas alterações significativas
nas amostras dos poços de monitoramento. Diante destes resultados, observa-se
que apesar das reações químicas entre o PCE+TCE e o permanganato indicarem
potenciais reduções do pH, em função da liberação do íon H+, as atividades de
injeção de permanganato não causaram modificações do pH da água subterrânea
do aquífero local. Esse fato já foi evidenciado anteriormente por SIEGRIST, 2001.
Quanto ao potencial de óxido-redução (ORP), observa-se uma variação
significativa tendendo a um aumento dos valores, principalmente junto aos poços PI05 e PM-83. Ressalta-se que alterações positivas (oxidação) nos valores de
potencial de óxido-redução são esperadas nas reações envolvendo o permanganato
de potássio e os compostos de interesse. Sugere-se desta forma, que as alterações
observadas estejam diretamente associadas à presença de concentrações de
permanganato de potássio junto aos poços PI-05 e PM-83. Cabe ressaltar que não
foi injetado KMnO4 diretamente no poço PM-83. Deste modo, o comportamento
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observado, semelhante aos demais poços, pode estar relacionado à migração do
oxidante para este poço de monitoramento.
Em virtude da intensa coloração da solução de oxidante utilizada no processo
(água + permanganato de potássio), foi realizado o monitoramento visual da
presença de oxidante nos poços do entorno do sistema de injeção, possibilitando a
determinação aproximada de concentração do oxidante, conforme apresentado na
Figura 15. Empregando este método de avaliação, é possível estimar o raio de
influência real que o oxidante pôde atingir, tanto durante o período de injeção,
quanto nos monitoramentos de desempenho em um, três e seis meses após a
injeção de oxidante.
O monitoramento foi realizado nos poços de injeção (PI-01, PI-02, PI-03, PI-04,
PI-05 e PM-80) e nos poços de monitoramento (PM-83, PM-84 e PM-85).
Após um período de 48 horas foi detectada a presença de permanganato de
potássio nos poços que receberam injeção direta de oxidante (PI-01, PI-02, PI-03,
PI-04, PI-05 e PM-80). Após o período de um mês de injeção, a presença de
permanganato de potássio também foi observada no poço PM-83, localizado em
aproximadamente 4,5 metros no raio de influência da área de injeção (poço
destinado ao monitoramento). Ressalta-se que tais dados são concordantes com as
principais modificações dos parâmetros físico-químicos observados ao longo período
de injeção. A Figura 18 sintetiza a distribuição do KMnO4 decorrente desta avaliação,
na área de estudo do processo piloto de oxidação química, após 6 meses do
processo de injeção de oxidante. .
Ressalta-se que os poços de monitoramento PM-84 e PM-85 não
apresentaram concentrações visuais detectáveis do oxidante KMnO4 durante o
período de monitoramento, fato possivelmente relacionado com a distância desses
poços com a área de injeção, que dista em torno de 12 m. Porém, considera-se que
o oxidante acompanha o caminhamento natural do fluxo da água subterrânea, deste
modo, através dos fenômenos de advecção e dispersão, é esperado que o oxidante
se difunda e alcance uma maior área, enquanto permanecer presente no meio, até
seu completo consumo.
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Figura 18- Distribuição de KMnO4 na área de estudo após 6 meses do processo de
injeção
Fonte: Elaborada pelo autor

Com base nos resultados obtidos, observa-se que após 06 meses do término
do processo de injeção de oxidante, o permanganato de potássio ainda se encontra
em concentrações elevadas no aquífero freático local, principalmente nos poços PI01, PI-04, PI-05. No poço PM-80, embora em concentração menor que os
anteriores, também é verificada uma concentração expressiva de oxidante.
Conforme apresentado na revisão bibliográfica deste trabalho, o oxidante
KMnO4 apresenta uma persistência elevada em aquíferos, porém um dos fatos
adicionais que pode estar relacionado com a persistência do KMnO4 na área é a
baixa velocidade de migração do oxidante no aquífero em virtude das características
geológicas da área de estudo, favorecida pela injeção por gravidade. De acordo com
a Figura 18 observa-se a presença de KMnO4 na área de estudo após 6 meses do
teste de injeção, porém não foi constato a presença visual de KMnO4 na área dos
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poços PM-84 e PM-85, esse fato reforça o fato do oxidante migrar com uma
velocidade lenta no aquífero. Portanto, a injeção por gravidade pode ser
comprometida em regiões que apresentem baixa condutividade hidráulica, sendo
necessária a utilização de bombas para otimizar a injeção e aumentar o gradiente
hidráulico.
Outro fato pode estar relacionado aos valores reais da demanda natural de
oxidante (SOD) do aquífero da área de estudo, que podem estar em concentrações
menores dos valores estimados (teóricos) utilizados para o cálculo da demanda total
de oxidante, em virtude de baixas concentrações de matéria orgânica ou metais
reduzidos no aquífero local. Portanto, os cálculos teóricos superestimaram o volume
necessário de KMnO4 para o teste piloto de injeção de oxidante, considerando os
resultados obtidos nas análises químicas, apresentados a seguir.

5.5

Resultados analíticos da água subterrânea pós-injeção
Após o evento piloto de injeção de KMnO4, foram desenvolvidas duas

campanhas de amostragem da água subterrânea do aquífero para avaliar o grau de
redução dos contaminantes alvos.
As campanhas de amostragem foram realizadas 3 e 6 meses após o evento
piloto de injeção de oxidante.
Os resultados analíticos foram comparados com a amostragem realizada
anteriormente ao evento de injeção (linha de base) e são apresentados na Tabela14.
Para melhor visualização, são sumarizados e apresentados na Figura 19.
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Tabela 17 - Resultados analíticos dos contaminantes obtidos nas amostragens de água subterrânea dos poços de interesse (µg/L)
PI-01

Cloreto de vinila
1,1-dicloroeteno
Trans-1,2-dicloroeteno
Cis-1,2-dicloroeteno
Tricloroeteno
Tetracloroeteno

<0,1
5,28
<0,1
102,69
559,62
248,39

1ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Somatório

915,98

0,00

Parâmetros

pré-injeção

PI-02
2ª
amostrag
em pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,00

<0,1
4,19
<0,1
89,34
340,50
400,32

1ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
20,97

2ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
51,07

834,35

20,97

51,07

préinjeção

PI-04

Cloreto de vinila
1,1-dicloroeteno
Trans-1,2-dicloroeteno
Cis-1,2-dicloroeteno
Tricloroeteno
Tetracloroeteno

<0,1
1,91
<0,1
29,86
196,36
121,22

1ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Somatório

349,35

0,00

Parâmetros

pré-injeção

Fonte: Elaborada pelo autor

PI-03

11,25
1,29
1,90
1300,58
509,38
4111,25

1ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

2ª
amostrage
m pósinjeção
9,79
<0,1
<0,1
1134,02
22,85
679,84

5935,65

0,00

1846,5

pré-injeção

PI-05
2ª
amostrag
em pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,00

PM-80

<0,1
5,88
<0,1
78,58
601,08
290,73

1ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

2ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
2,08

976,27

0,00

2,08

préinjeção

<0,1
1,61
<0,1
41,14
143,58
515,16

1ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

2ª
amostrage
m pósinjeção
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

701,49

0,00

0,00

pré-injeção
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Tabela 18 - Resultados analíticos dos contaminantes obtidos nas amostragens de água subterrânea dos poços de interesse (µg/L)
- Continuação
PM-83
Parâmetros

préinjeção

Cloreto de vinila
1,1-dicloroeteno
Trans-1,2dicloroeteno
Cis-1,2-dicloroeteno
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Somatório

0
17,5
0
400,6
1654,5
714,3
2786,9

Fonte: Elaborada pelo autor

1ª amostragem
pós-injeção

2ª
amostragem
pós-injeção

préinjeção

<0,1
2,2

4,11
5,51

2,24
1,99

PM-84
1ª
amostrage
m pósinjeção
7,67
2,95

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

9,08

<0,1

<0,1

13,99
23,04
7,10
46,33

192,62
654,74
115,80
972,78

62,29
108,87
1578,29
1753,68

31,8
33,86
155,91
232,19

77,97
149,34
1362,05
1598,59

9075,14
147,51
561,19
10157,3

913,00
226,00
1879,00
4221,58

3424,74
<0,1
<0,1
7710,09

2ª
amostrage
m pósinjeção
6,96
2,27

359,29
5,09

PM-85
1ª
amostrage
m pósinjeção
859,00
344,58

2ª
amostrage
m pósinjeção
4282,05
3,30

pré-injeção
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Figura 19 – Sumarização dos resultados analíticos dos contaminantes obtidos nas amostragens de água subterrânea
dos poços em avaliação
Fonte: Elaborada pelo autor
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 14, observa-se redução
nas concentrações dos compostos contaminantes presentes na água subterrânea do
aquífero local, nas campanhas pós injeção, em todos os poços de monitoramento e
de injeção contemplados pelo raio de influência do sistema se comparado com a
campanha realizada pré-injeção (linha de base). O grau de redução das
concentrações é apresentada na Tabela 15.
Tabela 19 – Grau de redução das concentrações dos contaminantes durante e após
o evento de injeção de oxidante
PI-01
Parâmetros

Préinjeção

1ª pósinjeção

2ª pósinjeção

Somatório

915,98

0,00

0,00
PI-03

Redução
(%)
100%

PI-02
Pré1ª pós- 2ª pósinjeção injeção injeção
834,35

20,97

51,07

Redução
(%)
94%

PI-04

Parâmetros

Préinjeção

1ª pósinjeção

2ª pósinjeção

Redução
(%)

Pré1ª pós- 2ª pós- Redução
injeção injeção injeção
(%)

Somatório

5935,65

0,00

1846,5

69%

349,35

PI-05
Parâmetros

Préinjeção

1ª pósinjeção

2ª pósinjeção

Redução

Somatório

976,27

0,00

2,08

100%

PM-83
Parâmetros

Préinjeção

1ª pósinjeção

2ª pósinjeção

Somatório

2786,90

46,33

972,78

PM-85
Parâmetros
Somatório

Préinjeção

1ª pósinjeção

2ª pósinjeção

10157,3 4221,58 7710,09

Fonte: Elaborada pelo autor

(%)

Redução

0,00

0,00

PM-80

Pré1ª pós- 2ª pós- Redução
injeção injeção injeção
(%)
701,49

0,00

0,00

PM-84

(%)

Pré1ª pós- 2ª pósinjeção injeção injeção

65%

1753,68 232,19 1598,59

Redução
(%)
24%

100%

100%

Redução
(%)
9%
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O Gráfico 5 apresenta os resultados analíticos do somatório dos compostos de
interesse (PCE, TCE, DCE e CV) obtidos nos poços de monitoramento, nas três
campanhas de amostragem.

Gráfico 5 - Resultados analíticos na água subterrânea – Somatório de VOC`s (ug/l)
Fonte: Elaborada pelo autor
De acordo com a Tabela 15 e Gráfico 5, são observadas reduções na
somatória das concentrações dos contaminantes alvos, considerando-se os
resultados de concentrações verificados na campanha de amostragem pré-injeção
com a 2ª campanha realizada, após seis meses de injeção do oxidante, em todos os
poços amostrados. As menores reduções foram observadas nos poços PM-84 e PM85, este fato pode estar relacionado com a baixa velocidade de migração do
oxidante, conforme discutido anteriormente.
Embora, de modo geral tenham sido observados bons resultados na aplicação
do processo oxidativo na degradação dos contaminantes na área onde o projeto
piloto de ISCO foi aplicado, foi também observada uma variação nas concentrações
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dos contaminantes de interesse em alguns poços de monitoramento, conforme
apresentado no Gráfico 5.
O somatório dos compostos VOC`s, obtidos na segunda campanha pós
injeção, nos poços PI-03, PM-84 e PM-85, apresentaram um aumento em relação á
primeira campanha pós injeção, esse fato pode estar relacionado a ocorrência do
fenômeno

rebound,

ou

seja,

ocorre

o

aumento

nas

concentrações

dos

contaminantes com o passar do tempo, devido a migração para a água subterrânea
da massa de contaminação que não foi oxidada através do mecanismo de transporte
por difusão, principalmente do meio insaturado (solo) para o meio saturado (água
subterrânea + solo). Esse fenômeno é amplamente apresentado e discutido em
bibliografia, conforme descrito por EPA, 2002, e em casos de estudo semelhantes.
Portanto, deve-se prever mais de um evento de injeção de oxidante em áreas
contaminadas com compostos organoclorados, para a degradação de toda a massa
de contaminante presente no solo e na água subterrânea.
Os poços PM-84 e PM-85 não apresentaram reduções significativas de
concentrações dos compostos de interesse na segunda campanha de amostragem
pós injeção. Esse fato pode estar relacionado com ausência ou baixas
concentrações de KMnO4 que efetivamente atuou como oxidante nessa área (Figura
18). Outro fator que pode contribuir para a redução na eficiência da oxidação neste
local é a proximidade com a área fonte de contaminação do site (hot spot), sendo
necessário um aumento na demanda de oxidante total.
A partir dos resultados analíticos obtidos durante as 3 campanhas de
amostragens (linha de base, 3 meses após a injeção e 6 meses após a injeção),
foram confeccionadas plumas de isoconcentração dos compostos químicos de
interesse tetracloroeteno (PCE), tricloroeteno (TCE), dicloroeteno e seus isômetos
(DCE) e o cloreto de vinila (CV) presentes no aquífero (Figuras 20 a 23).
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Figura 20 - Plumas de isoconcentração composto percloroeteno – PCE (µg/l)
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 21 - Plumas de isoconcentração composto tricloroeteno – TCE (µg/l)
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 22 - Plumas de isoconcentração composto Cis 1,2 – dicloroeteno - DCE (µg/l)
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 23 - Plumas de isoconcentração composto cloreto de vinila - CV (µg/l)
Fonte: Elaborada pelo autor
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Em relação à avaliação geoquímica da área, foi observado de maneira geral,
variações nas concentrações de metais dissolvidos quando comparado com os
resultados das análises realizadas anteriormente às atividades de injeção (linha de
base). As variações são apresentadas no Gráfico 6, referente ao somatório das
concentrações de metais nos poços de monitoramento e de injeção, detectadas ao
longo das campanhas de monitoramento.

Gráfico 6 - Concentração de metais na água subterrânea – Somatório de Metais
(mg/l)
Fonte: Elaborado pelo autor
É verificado no Gráfico 6, que as concentrações de metais aumentaram de
forma considerável durante os primeiros meses após o evento de injeção, esse fato
pode estar relacionado com a mobilização de metais naturalmente presentes no
aquífero, principalmente em virtude de variações no potencial oxi-redução. Outro
fator que pode ter contribuído para o aumento inicial nas concentrações de metais é
o aporte de metais presentes no KMnO4, esses dois fatos foram discutidos na
revisão bibliográfica deste trabalho.
Os resultados obtidos durante a última campanha de amostragem, realizada 6
meses após o evento de injeção, apresentou, de modo geral, redução das
concentrações de metais. Seguindo tal comportamento, espera-se que as
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concentrações de metais reduzam até os níveis encontrados naturalmente na área
de estudo, conforme discutido por Huling e Pivetz, 2006.
Ainda, conforme apresentado na revisão bibliográfica deste trabalho, a
oxidação química via KMnO4 dos contaminantes de interesse gera subprodutos com
menor valor de toxicidade como água, dióxido de carbono e cloreto. Este último
refere-se normalmente à degradação das moléculas dos contaminantes via oxidação
química, liberando íons cloreto para a água subterrânea do aquífero de estudo.
Portanto, o aumento do íon cloreto pós-evento de injeção piloto de oxidante pode ser
um indicador que ocorreu um processo de degradação via oxidação química.
Com o objetivo de avaliar a variação nas concentrações de cloreto, foi
monitorada sua concentração na água subterrânea em amostragens pré-injeção
(linha de base) e foi comparadas com os resultados obtidos em campanhas de
amostragens pós evento de injeção de oxidante. A Tabela 16 apresenta os
resultados analíticos em relação ao composto cloreto, obtidos nos poços de
monitoramento e de injeção nas campanhas de amostragem de água subterrânea.
Os resultados também são apresentados graficamente (Gráfico 7).

Tabela 20 - Resultados analíticos de cloreto obtidos antes e após evento de injeção
de oxidante (mg/l)
PI-01
Parâmetros

Cloretos

Cloretos

PI-03

Préinjeção

PósInjeção

Préinjeção

PósInjeção

Préinjeção

39,70

276,70

33,27

77,34

35,27

PI-05
Parâmetros

PI-02

PM-83

PósInjeção

Préinjeção

PósInjeção

Préinjeção

39,81

455,80

32,52

85,19

18,29

Fonte: Elaborada pelo autor

PósPréPósInjeção injeção Injeção
83,57

PM-84

Préinjeção

PI-04

41,20

226,90

PM-85

PósPréPósInjeção injeção Injeção
52,31

23,79

40,42

99

Gráfico 7 - Variação na concentração de cloreto na água subterrânea nas
campanhas de amostragem pré e pós-injeção de oxidante
Fonte: Elaborada pelo autor
As variações de concentrações de cloreto apresentadas na Tabela 16 e no
Gráfico 7 indicam que ocorreu degradação dos compostos organoclorados,
associadas às demais determinações efetuadas e apresentadas.
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6 CONCLUSÃO
O processo de oxidação química in situ (ISCO) utilizando o oxidante
permanganato de potássio (KMnO4) se mostrou eficiente na degradação dos
compostos organoclorados avaliados, presentes na água subterrânea da área de
estudo. Em todos os poços de monitoramento e de injeção instalados na área foram
observadas reduções nas concentrações dos contaminantes alvos. Sendo que as
maiores reduções foram observadas nos poços PI-01, PI-04, PI-05 e PM-80, com
reduções de 100%. Os poços PI-02, PI-83 e PI-03 apresentaram reduções de 94%,
69% e 65%, respectivamente. E os poços PM-84 e PM-85, demonstraram reduções
de 24% e 9%, respectivamente.
A partir do monitoramento da água subterrânea nos poços instalados, foi
verificada elevada concentração de KMnO4 no aquífero após 6 meses do evento de
injeção. Este fato pode estar relacionado com a baixa velocidade de migração do
oxidante no aquífero, possivelmente relacionado com as características geológicas e
hidrogeológicas do mesmo.
A ausência do KMnO4 em poços mais distantes do pontos de injeção, favorece
o fato da velocidade baixa de migração do oxidante. Este fato deve ser considerado
para avaliar a eficiência do processo de injeção por gravidade, avaliando a
necessidade da utilização de bombas para otimizar a injeção de oxidante. Como foi
verificada

uma

elevada

concentração de

oxidante

em

alguns

poços

de

monitoramento e injeção na área de estudo, mesmo após a redução total de
contaminantes, conclui-se que o valor de SOD (0,3 g KMnO4/kg solo) estimado de
acordo com a literatura deve ser revisado, novas considerações inseridas ou
suprimidas, de forma que a ação seja eficiente e não ocorra excesso deste, evitando
assim a degradação de outros compostos não alvos no meio, além de redução dos
custos com aquisição de oxidante e tempos adicionais de injeção.
O consumo completo do oxidante na área deverá resultar no retorno das
características geoquímicas do meio semelhantes a observadas anteriormente a
injeção de oxidante, principalmente em relação a concentração de metais
observadas no aquífero.
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A tecnologia de remediação de solo e água subterrânea através da oxidação
química in situ (ISCO) pode ser utilizada em escala industrial na área avaliada para
promover a degradação dos contaminantes de interesse.
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7 RECOMENDAÇÕES
Como recomendações para estudos futuros seguem:
1.

Executar avaliações em escala de bancada para a determinação de valores de
demanda de oxidante natural (SOD) do solo para o aquífero de estudo,
obtendo-se, se possível, novos modelos empíricos para quantificação do
agente oxidante;

2.

Avaliar as condições de degradação biológica da área de estudo e possíveis
rotas de biorremediação dos contaminantes.

3.

Efetuar um diagnóstico hidrogeológico do aquífero de estudo, para avaliar as
características geológicas e hidrogeológicas, visando um melhor detalhamento
das condições de transporte do oxidante na subsuperfície.

103

REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Poços de monitoramento de
água subterrâneas em aqüíferos granulares – NBR 15495-1:2007. ABNT, 2007, 33p.
ASTM D7262-07 Standard Test Method for Estimating the Permanganate
Natural Oxidant Demand of Soil and Aquifer Solids, 2010.
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. Tradução Ricardo Bicca de Alencastro. – 3. ed. – Porto Alegre.
Bookman, 968p, 2006.
BRADLEY P.M. Microbial degradation of chloroethenes in groundwater
systems. Journal Hydrogeology. p.104-111, 2001
BRAGA, M. et al. Investigação detalhada de uma área contaminada por etenos
clorados, CIMAS, São Paulo, 2009.
BROW, R. A.; ROBINSON, D. Response to naturally occurring organic material:
Permanganate versus persulfate. In: Proceedings of the Fourth International
Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds. Gavaskar,
Battelle Press, Columbus, OH. Paper 2A-06, 2004.
CETESB – Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental. O que são áreas
contaminadas. Disponível em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/areas.asp> (acesso em
março de 2011).
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Manual de
gerenciamento de áreas contaminadas. Disponível em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/manual.asp> (acesso em
março de 2011).
CHAMBERS, J. A. et al. In situ destruction of chlorinated solvents with KMnO4
oxidizes chromium. In: Chemical Oxidation and Reactive Barriers, The Second
International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant
Compounds. Wickramanayake, Battelle Press, Columbus, pp. 49-55, 2008.
CHAPELLE, F. H. Ground-Water Microbiology and Geochemistry. 2.ed. USA,
457p, 1998.
CRIMI, M. L.; SIEGRIST, R. L. Geochemical Effects on Metals Following
Permanganate Oxidation of DNAPLs. Ground Water, v. 41, No. 4, p. 458-469,
2003.
CUNHA, A. S. Aplicação de técnicas químicas de remediação em áreas
contaminadas por compostos organoclorados. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Química) – Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, São
Paulo, 101p, 2010.

104

GHISELLI, G. Remediação de Solos Contaminados com Pesticidas
Organoclorados Utilizando Reagente de Fenton. Dissertação (Mestrado em
Química) – Universidade de Campinas, Instituto de Química, Campinas, 119p, 2001
HONNING, J.; SKOU, J. In situ chemical oxidation of PCE contaminated ground
water aquifers. Master thesis from Institute of Environment and Resources,
Technical University of Denmark, 2003.
HULING, S.; PIVETZ, B. Engineering Issue: In Situ Chemical Oxidation, EPA
600/R-06/072. U.S. EPA, Office of Research and Development, 60 pp, 2006.
HVORSLEV, M.J. Time Lag and Soil Permeability in Ground-Water
Observations, Bull. No. 36, Waterways Exper. Sta. Corps of Engrs, U.S. Army,
1951, Vicksburg, Mississippi, pp. 1-50.
ITRC. Technical and regulatory guidance for in situ chemical oxidation of
contaminated soil and groundwater. Interstate Technology and Regulatory
Council, In Situ Chemical Oxidation Team, Washington, 2005.
JARDIM, F. W. ; TEIXEIRA, C. P. A. B. Processos Oxidativos AvançadosConceitos Teóricos. Caderno Temático – Volume 3. Universidade Federal de
Campinas, Instituto de Química, 2004.
KAO, C. M.; WU, M. J. Enhanced TCDD degradation by Fenton reagent pre
oxidation, J. Hazard. Mater. v.74, 197–211, 2000.
LAMBE, T. W.; WHITMAN, R. Soil Mechanics. John Wiley e Sons, Inc. 553p, 1969.
LI, X. D.; SCHWARTZ, F. W. DNAPL remediation with in situ chemical oxidation
using potassium permanganate. Part I. Mineralogy of Mn oxide and its dissolution
in organic acids. Journal of Contaminant Hydrology 68 (2004) 39– 53.
MESQUITA, A. C. Uso das Técnicas de Oxidação Química e Biodegradação na
Remoção de Alguns Compostos Orgânicos Recalcitrantes. Dissertação
(Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio de Janeiro,
COPPE, Rio de Janeiro, 171p, 2004.
MUMFORD, K. G. et al. Natural oxidant demand of aquifer materials using the
push-pull technique. Journal of Environmental Engineering. 130(10), p.1139-1146.
PATNAIK, P. Guia Geral Propriedades Nocivas das Substâncias Químicas, v.1,
1a ed. Belo Horizonte: Ergo Editora Ltda, 2002. p.454–456.
PEREIRA, W. S. ; FREIRE, R.S. Ferro Zero. Uma Nova Abordagem para o
Tratamento de Águas Contaminadas Com Compostos Orgânicos Poluentes.
Quim. Nova, v. 28, n. 1, 2004, p. 130 – 136.
RICCOMINI, C., COIMBRA, A.M. Geologia da Bacia de São Paulo. In: Aspectos
Geológicos e Geotécnicos da Bacia Sedimentar de São Paulo, ABMS, São
Paulo, 1992, 59p.

105

RIZZO, R. B. Tratamento Oxidativo e Redutivo de Efluentes Industriais visando
a destruição de Percloroetileno (PCE) e Metil Isobutil Cetona (MIBK).
Dissertação (Mestrado em Química)– Universidade Estadual de Campinas, Instituto
de Química, Campinas, 112p ,2005.
ROZENBERG, I. M. Química Geral, 1ª ed., Edgard Blücher ltda: São Paulo, 676p,
2002.
SCHNARR, M. et al. Laboratory and controlled field experiments using
potassium permanganate to remediate tricholoroethylene and perchloroetylene
DNAPLs in porous media. J. Contam. Hydrology. v.29, 224p, 1998.
SEOL, Y., SCHWARTZ, F. W., ZHANG, H. A review of in situ chemical oxidation
and heterogeneity. Environ. Eng. Geoscience, v.9, 37-49p, 2002.
SIEGRIST, R.L. et al. Genesis and Effects of Particles Produced during In Situ
Chemical Oxidation Using Permanganate. Journal of Environmental Engineering,
v.128, 11, p.1068-79, 2002.
SIEGRIST, R.L. et al. Guidance for In Situ Chemical Oxidation at Contaminated
Sites: Technology Overview with a Focus on Permanganate Systems.
Columbus, Ohio, Battelle Press, 2001.
SOARES, A. Bases técnicas para remediação de solo e água subterrânea
utilizando processos oxidativos avançados.. Dissertação (Mestrado em
Química), Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, 150 p, 2008.
TEIXEIRA, C. P. Estudo comparativo de tipos diferentes de processos
oxidativos avançados. Campinas. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química)
- Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, 153 p, 2002.
TEIXEIRA, W. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 568 p.
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA, Technical
protocol for evaluating natural attenuation of chlorinated solvents in ground
water, Washington DC, United States, EPA 128p, 1998
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA. In-situ chemical

oxidation for remediation of contaminated soil and ground water. Groundwater
currents issue, nº 37, 2002

WATTS, R.J. et al. Role of reductants in the enhanced desorption and
transformation of chloroaliphatic compounds by modified Fenton’s reactions.
Environ. Sci. Technol., v. 33, n. 19, p. 3432-3437, 1999.
XU, X.; THOMSON, N.R., A long-term bench-scale investigation of
permanganate consumption by aquifer materials. Journal of Contaminant
Hydrology. v.110, p.73–86, 2009
YAN, Y.E., SCHWARTZ, F.W., Oxidative degradation and kinetics of chlorinated
ethylenes by permanganate. Journal of Contaminant Hydrology, v.37, p.343, 1999.

