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RESUMO
O processo de recuperação de uma área contaminada visa sanar questões
ambientais e de saúde pública, contudo, as técnicas de remediação podem durar um
longo período de tempo e acarretar em impactos ambientais associados ao uso de
recursos, emissões e transformação da área. Desta forma, a inserção da avaliação
ambiental na escolha entre as opções de remediação tem sido discutida nas últimas
décadas e já faz parte dos processos de seleção em alguns países. O objetivo geral
dessa pesquisa foi estruturar a avaliação ambiental de processos de remediação por
meio do método da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). A estrutura foi delineada para
um caso de contaminação por HCH para o qual cinco rotas tecnológicas estão
sendo estudadas (dessorção térmica, oxidação química, nanorremediação,
fitorremediação e biorremediação). O procedimento metodológico do trabalho
envolveu uma revisão sistemática sobre o uso de ACV aplicada às tecnologias de
remediação, entrevistas com as equipes das tecnologias e de consultor técnico e
observação dirigida em visita a uma área contaminada em processo de remediação.
A estrutura de ACV deu-se com base na norma NBR ISO 14040:2009 apresentada
em objetivo e escopo, análise de inventário e avaliação de impactos. Na revisão,
foram levantados trinta e nove estudos publicados, sobretudo em periódicos, sobre o
uso de ACV em tecnologias de remediação. Os estudos levantados foram
publicados no período entre 1997 e 2011. O objetivo da maior parte dos estudos foi
prospectivo, ou seja, para a seleção entre tecnologias. As categorias para avaliação
do impacto do ciclo de vida (AICV) foram, na maioria, categorias intermediárias de
impacto, sendo a mais incidente, a categoria potencial de aquecimento global.
Alguns autores consideram além dos impactos do processo de remediação, os
impactos inerentes à contaminação, distinguindo-os como secundários e primários,
respectivamente. No delineamento para o estudo prospectivo na área contaminada
por HCH, a unidade funcional é definida como volume e/ou massa a ser remediada,
a meta da remediação e o tempo. O escopo contempla o processo de remediação e
monitoramento. Para o Inventário do Ciclo de Vida (ICV) não são encontrados nas
bases de dados e literatura disponíveis, dados sobre carvão ativado, nanopartículas
de ferro e culturas de microorganismos. Mesmo as tecnologias de remediação
consideradas ambientalmente amigáveis e apresentam aspectos ambientais que
devem ser considerados na avaliação ambiental. Com base na revisão, pode-se
afirmar, com relação às alternativas tecnológicas consideradas no estudo de caso,
que as tecnologias mais rápidas para a degradação do contaminante, como a
dessorção térmica e o tratamento químico apresentam impactos significativos como
grande consumo de energia, no caso da dessorção, e redução do pH do meio
tratado, no caso do tratamento químico. A nanorremediação pode atuar como
agente carreador de metais tóxicos. A biorremediação in situ e a fitorremediação são
as alternativas mais brandas em relação aos impactos ambientais, porém, podem
levar muito tempo para a efetiva remediação da AC ou não atender aos níveis de
descontaminação esperados. A ACV apresentou um método viável para a avaliação
ambiental de alternativas de remediação no Brasil, plausível ao atual sistema de
gerenciamento de áreas contaminadas.
Palavras-chave: ACV, Avaliação do Ciclo de Vida, Remediação, Remediação
sustentável, Tecnologias de remediação.

v

ABSTRACT
Life Cycle Assessment (LCA) remediation technologies: background and
proposal for application to an area contaminated with hexachlorocyclohexane
(HCH)
The process of rehabilitation of a contaminated area address environmental
and public health issues, however, the remediation techniques may last for a long
period of time and cause environmental impacts associated with the use of
resources, emissions and land transformation. Thus, the inclusion of environmental
assessment in the choice of remediation options has been discussed in recent
decades and it is now part of the selection process between technologies in some
countries. The overall objective of this research was to structure the environmental
assessment process for remediation by the method of Life Cycle Assessment (LCA).
The structure is outlined in a case of contamination by HCH for which five
technological routes have been studied (thermal desorption, chemical oxidation,
nanoremediation, fitoremediation and bioremediation). The methodological procedure
of the study involved a systematic review on the use LCA applied to remediation
technologies, interviews with staff of the technologies and technical consultant and
observation led visiting an area contaminated in the process of remediation. The
structure of LCA was given based on the NBR ISO 14040:2009 was presented in
objective and scope, inventory analysis and impact assessment. In the review, thirtynine published studies were found, especially in journals, on the use of LCA in
remediation technologies. The studies were published between 1997 and 2011. The
goal of most studies was prospective, ie for selection of technologies; the categories
for the Life Cycle Impact Assessment (LCIA) were mostly midpoint categories of
impact, and the most incident was warming potential global. Some authors also
considered the impacts of the remediation process, the impacts related to the
contamination, distinguishing them as secondary and primary, respectively. In the
prospective study design for the area contaminated by HCH, the functional unit was
defined as volume and / or mass to be remedied, the goal of remediation and the
time; The scope included the processes of remediation and monitoring; For the Life
Cycle Inventory (LCI), there were not found in databases and literature, data on
activated coal, iron nanoparticles and cultures of microorganisms. Even remediation
technologies considered environmentally friendly presented environmental aspects
that have to be considered in the environmental assessment. Based on the review, it
may be said, in order to technological alternatives considered in the case study, the
fastest technologies for contaminant degradation, such as thermal desorption and
chemical treatment had significant impacts as a major consumer of energy in the
case the desorption and changes in the treated medium, in the chemical treatment.
The nanoremediation can act as a carrier agent for toxic metals. The in situ
bioremediation and phytoremediation are milder alternatives in relation to
environmental impacts, but may take too long for effective remediation of the
contaminated site or does not meet the expected levels of decontamination. The LCA
presented a viable method for assessing environmental remediation alternatives in
Brazil, plausible to the current system of management of contaminated areas.
Keywords: LCA, Life Cycle Assessment, Remediation, Remediation sustainable
remediation technologies.
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INTRODUÇÃO

Apesar do avanço da ecologia industrial e dos sistemas de gestão de processos
industriais, a sociedade ainda enfrenta o problema da destinação inadequada de
resíduos, bem como o passivo ambiental na forma de áreas contaminadas oriundas das
diferentes indústrias de produção, transformação e de serviços. Este cenário de
destinação de resíduos e de substâncias químicas no solo e nos recursos hídricos
acarretam impactos negativos sobre a saúde humana e ao ambiente. Inúmeros casos
de contaminação por substâncias químicas e resíduos perigosos vêm sendo relatados
no Brasil e no mundo. Dentre os grupos de substâncias químicas, responsáveis por
ações

adversas

à

saúde

e

ao

meio

ambiente

quando

disseminadas

indiscriminadamente, destacam-se os organoclorados, as bifenilas policloradas, os
compostos fenólicos, os hidrocarbonetos de petróleo, os metais pesados, entre outros.
No estado de São Paulo 3.675 áreas estão catalogadas, pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (2010), como área sob investigação ou considerada
contaminada. Deste total, 46% ainda estão contaminadas, 20 % em processo de
reabilitação, 30 % sob investigação e apenas 4 % reabilitadas.
Restaurar a multifuncionalidade de uma área contaminada pode levar décadas e
ser inviável em termos de valor do investimento (BEINAT; NIJKAMP, 1997). Por essa
razão a abordagem atual em projetos de descontaminação é pautada no gerenciamento
dos riscos de uma área contaminada à saúde humana e ao meio ambiente e não
necessariamente na completa descontaminação de uma dada área.
Tecnologias vêm sendo desenvolvidas e implantadas como alternativas de
remediação, as quais podem envolver processos biológicos, térmicos, físicos e
químicos, como biorremediação, fitorremediação, tratamento químico, tratamento
térmico, entre outros (SHARMA; REDDY, 2004). O uso de uma ou a associação de
diferentes tecnologias vai depender do objetivo para a área contaminada, da avaliação
de risco, eficiência do processo, tempo para descontaminação e viabilidade econômica.
Apesar do processo de reabilitação de uma área contaminada sanar questões
ambientais e de saúde pública, também pode gerar impactos ambientais negativos. As
técnicas de remediação podem durar um longo período de tempo e são responsáveis
pelo consumo de recursos naturais, emissão de gases e efluentes, gerações de
resíduos, uso da terra, entre outros. Os efeitos de um processo de descontaminação ao
meio ambiente e à saúde humana são aspectos importantes a serem considerados
quando da definição das tecnologias de remediação.
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Com o objetivo de fomentar práticas sustentáveis em remediação, aparece em
2006 nos Estados Unidos o The Sustainable Remediation Forum (SURF), abrindo um
diálogo sobre remediação sustentável entre os atores envolvidos na decisão e
implantação de técnicas de remediação. A United States Environmental Protection
Agency (US EPA) define “Green Remediation” ou “Remediação Verde” como a prática
que considera todos os efeitos ambientais de uma remediação em cada fase do
processo, e incorpora estratégias para maximizar o benefício ambiental da remediação,
ou seja, além de reduzir o nível de contaminação a um nível aceitável, reduzir a carga
ambiental associada ao consumo de recursos e emissões de poluentes das tecnologias
de remediação em si. Dentre os métodos que vem sendo utilizados no anseio de avaliar
e aplicar tecnologias de remediação menos agressivas ao ambiente destacam-se a
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), Análise Multi-Critério (AMC), Análise de CustoBenefício (ACB) e a Análise de Custo-Efetividade (ACE).
A avaliação ambiental de tecnologias de remediação pode ser aplicada no
momento da tomada de decisão com a finalidade de propiciar a seleção de alternativas
mais amigáveis ambientalmente ou para avaliação de um processo implantado, nesse
caso, visando melhorias no processo ou desenvolvimento de alternativas para
atenuação dos impactos. A atenção à variável ambiental, tanto no momento de decisão
de como remediar ou quando da avaliação de tecnologias instaladas é de grande
importância em um momento no qual a sociedade vivencia uma inflexão entre
desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável.
No Brasil, as iniciativas para avaliar as cargas ambientais associadas às
tecnologias de remediação ainda são pouco expressivas. O tema de sustentabilidade
em remediação de áreas contaminadas vem sendo introduzido no Brasil por intermédio
da Rede Latino Americana de Prevenção e Gestão de Sítios Contaminados (ReLASC).
Apesar da ACV ser um método conhecido por sua aplicação em diversas áreas
de conhecimento, no Brasil não há histórico de sua aplicação no campo da remediação
de áreas contaminadas. Este estudo visa sistematizar e avaliar o uso de ACV aplicado
às tecnologias de remediação em outros países, bem como estabelecer uma
estruturação para delineamento qualitativo para a aplicação de ACV na tomada de
decisão em relação às possíveis alternativas de remediação de uma área contaminada
por hexaclociclohexano (HCH).
A área contaminada em questão localiza-se no município de Santo André, onde
resíduos contaminados por HCH estão contidos em células envelopadas por geotêxtil
não tecido e geomembrana de PVC desde 1988. Estes resíduos, contaminados com

3
HCH, oriundos da produção do pesticida lindano (γ-HCH) foram dispostos no solo com
mínimas condições de controle. Cinco rotas de tratamento e remediação estão sendo
propostas: fitorremediação, biorremediação, tratamento químico, nanotecnologia e
dessorção térmica. O projeto prevê também a avaliação da viabilidade técnicoeconômica de combinações de alternativas tecnológicas que se apliquem à
descontaminação da área.
Dentro deste escopo, o presente estudo pretende levantar os elementos
norteadores, dados e informações que são necessários para aplicar ACV em
tecnologias de remediação, evidenciando os resultados que se pode obter por este
método e resultando em um delineamento de avaliação ambiental com a finalidade de
comparar diferentes técnicas de remediação.

4
2

OBJETIVOS

Os objetivos dessa pesquisa são definidos com o intuito de desenvolver e
aprimorar conhecimento sobre questões ambientais referentes à aplicação de
tecnologias de remediação.

2.1

Objetivo Geral

O objetivo geral dessa pesquisa é estruturar a ACV de tecnologias de
remediação em cenário nacional, com um posterior delineamento da aplicação em
cenário de seleção entre alternativas de remediação para uma área contaminada por
HCH.

2.2

Objetivos Específicos

Os principais objetivos específicos são os seguintes:

a)

realizar uma revisão sistemática de estudos de ACV aplicada à remediação de

áreas contaminadas (levantamento do estado da arte);
b)

identificar e avaliar as estruturas de ACV encontradas na literatura aplicadas à

tecnologias de remediação (objetivo e escopo, inventário do ciclo de vida, avaliação de
impactos ambientais e interpretação);
c)

investigar os principais aspectos ambientais, bem como as entradas e saídas

dos processos das principais tecnologias de remediação consideradas no projeto Rua
Cápua;
d)

propor a inserção da variável ambiental à seleção das tecnologias de

remediação no atual sistema de gerenciamento de áreas contaminadas do Estado de
São Paulo.
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3

REVISÃO

A revisão é estruturada para apresentar os temas principais envolvidos na pesquisa, a
saber:
a) Áreas contaminadas (origem do problema, legislação pertinente, etapas do
gerenciamento).
b) Remediação de áreas contaminadas (principais tipos, impactos associados e
conceito de remediação sustentável).
c) Avaliação do Ciclo de Vida (método e aplicações).
d) Passivo ambiental de áreas contaminadas e o problema de contaminação por
hexaclociclohexano.

3.1

Áreas Contaminadas: origem do problema, legislação pertinente, etapas do
gerenciamento

A geração de resíduos é inerente aos processos de produção de bens e
serviços. Os resíduos gerados são destinados de diferentes formas e representam hoje
uma questão ambiental de suma importância, uma vez que são agentes poluidores em
potencial. A disposição inadequada dos resíduos acarreta poluição e contaminação.
A Política Nacional de Meio Ambiente, BRASIL (1981), define poluição como a
“degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que de forma direta ou
indireta”:

a)
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b)
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c)
afetem desfavoravelmente a biota;
d)
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e)
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos.”

A presença de resíduos que representam risco à saúde humana ou ao ambiente,
por sua toxicidade e exposição configura-se em contaminação. Segundo o manual de
gerenciamento de áreas contaminadas da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (2002), a contaminação é um caso particular de poluição. De acordo com a
Lei Estadual n° 13.577, de 8 de julho de 2009, área contaminada é uma área, terreno,
local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações
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de matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao
meio ambiente ou a outro bem a proteger (SÃO PAULO, 2009).
No art. sexto da resolução nº 420 do CONAMA, a contaminação é descrita como
a presença de substância(s) química(s) no ar, água ou solo, decorrentes de atividades
antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse recurso ambiental
para os usos atuais ou pretendidos, definidos com base em avaliação de risco à saúde
humana, assim como aos bens a proteger, em cenário de exposição padronizado ou
específico (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2009).
Uma área contaminada seja por produção industrial, produção agrícola,
mineração, armazenamento ou uso de elementos contaminantes, representa um
passivo ambiental. O termo "passivo ambiental" pode ser definido como uma obrigação
adquirida em decorrência de transações anteriores ou presentes, que provocaram ou
provocam danos ao meio ambiente ou a terceiros, de forma voluntária ou involuntária,
os quais deverão ser indenizados por meio de entrega de benefícios econômicos ou
prestação de serviços em um momento futuro (GALDINO et al., 2004).
No Brasil, o Estado de São Paulo foi pioneiro no estabelecimento de um
procedimento de gerenciamento de áreas contaminadas desde 2000, sendo o
procedimento aprimorado e consolidado pela Decisão de Diretoria Nº 103/2007/C/E,
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO , 2007). Um marco
regulatório importante para o enfrentamento do problema de áreas contaminadas no
território nacional é a Resolução CONAMA nº 420 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO
AMBIENTE, 2009) que estabelece os critérios e valores orientadores de qualidade do
solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas.
Com a finalidade de proteger a população humana e o meio ambiente, o art.22
da resolução CONAMA 420, de 28 de dezembro de 2009, estabelece que o
gerenciamento de áreas contaminadas deva conter procedimentos e ações voltadas ao
entendimento dos seguintes objetivos: eliminar o perigo ou reduzir o risco à saúde
humana; eliminar ou minimizar os riscos ao meio ambiente; evitar danos aos demais
bens a proteger; evitar danos ao bem estar público durante a execução de ações para
reabilitação; e possibilitar o uso declarado ou futuro da área, observando o
planejamento de uso e ocupação do solo. (CONSELHO NACIONAL DE MEIO
AMBIENTE, 2009).
Em termos técnicos o gerenciamento de áreas contaminadas envolve uma
sequência de etapas que tem como objetivo identificar e estabelecer a extensão da
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contaminação e desenvolver ações de recuperação, após a confirmação da
contaminação. O processo de recuperação envolve a investigação detalhada, avaliação
de risco, investigação de remediação, projeto e execução da remediação e
monitoramento (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007). A
remediação é definida pela resolução CONAMA nº 420 (CONSELHO NACIONAL DE
MEIO AMBIENTE, 2009), como uma das ações de intervenção para reabilitação de
área contaminada, que consiste em aplicação de técnicas, visando à remoção,
contenção ou redução das concentrações de contaminantes.
O

Manual

de

Gerenciamento

de

Áreas

Contaminadas

(COMPANHIA

AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2002), estabelece um método para
gerenciamento de áreas contaminadas para o Estado de São Paulo. A Figura 1
esquematiza este método, suas etapas e interações. Uma área potencialmente
contaminada (AP) quando submetida a uma avaliação preliminar pode ser considerada
área sob suspeita de contaminação (AS), que sob investigação confirmatória pode ser
considerada uma área contaminada (AC). Quando a área é declarada contaminada
inicia-se o processo de recuperação, cujos estágios são a investigação detalhada, a
avaliação de risco, a investigação para remediação, o projeto de remediação, com
ensaios de bancada e escala piloto, a remediação da AC e o monitoramento. Esse
método tem sido utilizado como referência para gerenciamento de áreas contaminadas
em alguns estados do território nacional.
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AP

Cadastro de ACs

AS

AC

Proceso de identificação de ACs

Avaliação preliminar

Investigação confirmatória

Processo de recuperação de ACs
Investigação detalhada

Avaliação de risco

Investigação para remediação

Projeto de remediação

Remediação da AC

Monitoramento

Figura 1 - Fluxograma das Etapas do Gerenciamento de Áreas Contaminadas
Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2002)
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O estágio de investigação detalhada é o que mais consome tempo e recursos
financeiros pela sua complexidade e é de suma importância para que a recuperação da
área contaminada tenha êxito. O foco da investigação detalhada é quantificar e
caracterizar a contaminação e é a primeira etapa do processo de recuperação de áreas
contaminadas, sendo de fundamental importância para subsidiar a execução das
etapas seguintes, de avaliação de risco e definição da remediação (COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2002). A etapa de avaliação de risco tem
como objetivo a identificação e quantificação dos riscos à saúde humana, decorrentes
de uma área contaminada (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2002; CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2009).
Na decisão de diretoria Nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007 (COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007), o risco referente a uma área
contaminada (AC) é definido como a probabilidade de um efeito adverso aos bens a
proteger em decorrência de uma exposição aos contaminantes presentes em uma AC.
As ações sugeridas no gerenciamento de risco estão apresentadas na Figura 2. O risco
de uma contaminação pode ser considerado aceitável, e ser passível de
monitoramento. No caso de risco à saúde ou risco ecológico, medidas de controle
institucional e de engenharia são implantadas e a área deve ser submetida à
remediação por meio de tecnologias disponíveis. Situações de perigo requerem ação
emergencial como, por exemplo, eliminar qualquer tipo de contato da população com a
área.
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Figura 2 - Esquema do Gerenciamento de Risco
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2007)

3.2

Remediação de Áreas Contaminadas

A remediação de áreas contaminadas é a aplicação de técnica ou conjunto de
técnicas em uma área, visando a remoção ou contenção dos contaminantes presentes,
de modo a assegurar uma utilização para a área, com limites aceitáveis de riscos aos
bens a proteger (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ,
2001).
A remediação não necessariamente recupera a área contaminada em sua
totalidade. Segundo Beinat e Van Drunen (1997) restaurar a multifuncionalidade de
uma área tem demonstrado alguns pontos negativos. Primeiro, os custos desta
recuperação podem ser extremamente altos, além disso, algumas alternativas de
remediação atingem resultados muito bons em termos de qualidade do solo, mas elas
simplesmente transferem a contaminação para outro meio. Tecnicamente, a
remediação de áreas contaminadas depende do tipo de contaminante, de como o
contaminante está disposto no ambiente e das características do contaminante,
ambiente e entorno.
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A Figura 3, adaptada de Lemming (2010), apresenta um esquema conceitual de
uma área contaminada por um derramamento de cloroeteno em argila fraturada,
formando uma pluma dissolvida em águas subterrâneas. No esquema, o contaminante
em questão é um Dense Nonaqueous Phase Liquid (DNAPL) que pertence a um grupo
de substâncias orgânicas que é relativamente insolúvel em água e mais denso que a
água (US GEOLOGICAL SURVEY, 2011). Por essa característica, o contaminante
esquematizado na Figura 3, apresenta transporte vertical, percolando nos interstícios
da argila e formando uma pluma de contaminação no aquífero. Outro grupo de
contaminantes cuja referência é a densidade da água é o Light Nonaqueous Phase
Liquid (LNAPL). Trata-se de um grupo de contaminantes orgânicos relativamente
insolúvel em água e menos denso que a água. Quando a contaminação é de LNAPL,
como um óleo, a tendência é formar uma camada sobre a lâmina d’água (US
GEOLOGICAL SURVEY, 2011).
Em se tratando do ambiente contaminado, o contaminante pode encontrar-se na
zona vadosa ou na zona saturada do solo. De acordo com Manoel Filho (2008), a zona
insaturada ou vadosa situa-se entre a superfície freática e a superfície do terreno; nela,
os poros estão parcialmente preenchidos por gases (principalmente ar e vapor d’água)
e por água. A partir da superfície do solo, essa zona divide-se em três partes:

1)

Zona do solo superficial ou zona de evapotranspiração: está situada entre

os limites das raízes da vegetação e a superfície do terreno. A sua espessura, portanto,
pode variar de poucos centímetros (na ausência de cobertura vegetal) até vários metros
em regiões de vegetação abundante. Nesse domínio as plantas utilizam a água capilar
isolada ou suspensa para as suas funções de nutrição e transpiração.
2)

Zona Intermediária: compreendida entre o limite de ascensão capilar da

água e o limite extremo das raízes das plantas. A umidade existente nesta zona originase de água capilar isolada, fora do alcance das raízes, e a água retida por forças não
capilares.
3)

Zona Capilar: estende-se da superfície freática até o limite da ascensão

capilar da água. A sua espessura depende principalmente da distribuição de tamanho
dos poros e da homogeneidade do terreno. Como a umidade decresce de baixo para
cima, na parte inferior, próximo da superfície freática, os poros encontram-se
praticamente saturados. Já nas partes mais superiores, somente os poros menores
encontram-se preenchidos com a água, de modo que o limite superior dessa zona tem
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uma forma irregular. Adota-se, porém, o conceito de franja capilar, como um limite
abaixo do qual o solo é considerado praticamente saturado (aproximadamente 75%).
Na região mais próxima ao nível d’água, onde a umidade é maior devido à
presença da zona saturada logo abaixo, há a franja capilar. A zona saturada ou de
saturação fica abaixo da superfície freática e nela todos os vazios existentes no terreno
estão preenchidos com água.

Figura 3 - Esquema conceitual de contaminação por DNAPL em argila fraturada e formação de
pluma.
Fonte: Adaptado de Lemming (2010)

Em termos técnicos, o gerenciamento de áreas contaminadas envolve uma
sequência de etapas que tem como objetivo identificar e estabelecer a extensão da
contaminação e desenvolver ações de recuperação, após a confirmação da
contaminação. O processo de recuperação envolve a investigação detalhada, avaliação
de risco, investigação de remediação, projeto e execução da remediação e
monitoramento (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2002).
A remediação é definida pela resolução CONAMA nº 420 (CONSELHO
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2009) como uma das ações de intervenção para
reabilitação de área contaminada, que consiste em aplicação de técnicas, visando a
remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes.
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Segundo Volkwein, Hurting e Klöpffer (1999), a avaliação de impactos
ambientais até a década de 90 incluía apenas a avaliação de risco das áreas
contaminadas. A avaliação de risco estima a massa de solo e água contaminados,
examina o perigo das substâncias tóxicas e avalia o risco ao homem, animais e plantas.
Da mesma forma, atualmente no Brasil, a avaliação ambiental das tecnologias trata do
risco eminente à área contaminada.

3.2.1 Principais Tecnologias de Remediação

Atualmente há uma gama de tecnologias de remediação de

mecanismos

distintos. Podem envolver processos biológicos, térmicos, físicos e químicos, como
biorremediação, fitorremediação, oxidação química, dessorção térmica, entre outros
(SHARMA; REDDY, 2004). O uso ou associação de diferentes tecnologias vai depender
da avaliação de risco, a qual define as metas de remediação e a eficiência necessária
de descontaminação, tempo e viabilidade econômica e ambiental.
As tecnologias de remediação de áreas contaminadas podem ser para aplicação
in situ, em que a remediação atua na zona onde o contaminante se encontra ex situ,
retira-se o meio contaminado (solo e/ou água) e trata-se em algum local específico e
ainda ex situ e on site, em que, o material contaminado é retirado e o tratamento é na
própria área (DANISH NATIONAL RAILWAY AGENCY, 2000), conforme ilustrado na
Figura 4. Pode haver variações na aplicação de uma mesma tecnologia, ou seja, uma
mesma tecnologia pode ser aplicada in situ, ou ex situ/on site ou ex situ/off site.
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Figura 4 - Tecnologias de remediação in situ e ex situ
Fonte: Danish National Railway Agency (2000)

No Estado de São Paulo, de acordo com o último levantamento da CETESB, em
maio de 2009, bombeamento e tratamento aparecem como a tecnologia de remediação
aplicada em um maior número de áreas contaminadas, essa tecnologia trata apenas a
zona saturada e é amplamente aplicada em áreas contaminadas por postos de
combustíveis, o que indica que o grande número de ocorrências dessa tecnologia pode
estar associada ao maior controle do órgão ambiental no licenciamento de postos de
serviço (Figura 5).
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Figura 5 - Ocorrência de técnicas de remediação implantadas no Estado de São Paulo em
2010
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2010)

Em sua tese de doutorado, Lemming (2010) levantou as principais tecnologias
para remediação de zona fonte e aquíferos contaminados por cloroetenos, que são
contaminantes DNAPL. A autora cita a zona alvo de remediação das principais
tecnologias, a aplicação, bem como possíveis restrições da zona fonte. É interessante
observar a gama de tecnologias para aplicação in situ, atualmente em um processo de
investigação para remediação é comum deparar-se com mais de uma alternativa in situ
viável para uma remediação (Quadro 1).
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Tecnologia de Remediação
Ex situ
Escavação
Bombeamento e tratamento

Zona relevante
Fonte
Pluma

Restrições da zona fonte
Mais viável próximo à superfície
do solo

x
x

In situ com remoção de massa
Atenuação natural monitorada

x

x

Redução química in situ

x

x

Degradantes específicos
presentes
Mais rápido em depósitos
altamente permeáveis

x

Mais rápido em depósitos
altemente permeáveis

Oxidação química in situ
Ferro zero valente no solo
Barreira reativa permeável
In situ com transferência de
massa

x
x

x

Alta permeabilidade e não
saturado
Ótima de areia fina ao silte

Extração de vapores
Extração multifase
Airsparging e extração de
vapores
Aeração e extração de vapores

x
x

x

Alta permeabilidade

Dessorção térmica in situ

x

Mais rápida em depósitos pouco
permeáveis

Aquecimento por resistência
elétrica

x

x

Quadro 1 - Visão geral de tecnologias de remediação para cloroetenos, zonas fonte e aquífero
respectivamente.
Fonte: Adaptado de Lemming (2010)

A aplicação da tecnologia de remediação pode tanto ser direcionada à fonte ou à
pluma de contaminação, ou à combinação dos dois. Enquanto remediação de fontes de
contaminantes são geralmente dadas por tecnologias mais agressivas e de curto prazo
as tecnologias para remediação da pluma são geralmente de longo prazo, almejando o
controle ou tratamento dos contaminantes remanescentes (LEMMING; HAUSCHILD;
BJERG, 2010).

3.2.2 Impactos ambientais Associados às Tecnologias de Remediação
A resolução nº 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (1986) define
impacto ambiental como sendo:
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[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.

A NBR ISO 14001:2004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2004) introduz o termo aspecto ambiental como sendo elemento das atividades,
produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente e
ressalta em nota. “Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um
impacto ambiental significativo”. Nesta norma o conceito de impacto traz não apenas os
impactos negativos, mas também considera a possibilidade de impactos positivos. O
conceito na integra, preconiza que impacto ambiental é qualquer modificação do meio
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades,
produtos ou serviços de uma organização.
Os impactos ambientais, segundo Sanchez (2006), podem ser positivos ou
negativos e são efeitos dos aspectos ambientais. Para o autor, o aspecto ambiental
pode ser entendido como o mecanismo pelo qual uma ação humana causa um impacto
ambiental. Dessa forma, os aspectos ambientais são os elementos que devem ser
observados e analisados por serem geradores de impactos ambientais, sendo estes
propriamente ditos, as alterações no meio ambiente.
Sanchéz (2006) relata em sua obra o histórico da avaliação de impactos
ambientais no Brasil e no mundo. Segundo o autor, a avaliação de impactos ambientais
de forma obrigatória iniciou-se nos Estados Unidos, em virtude da lei da política
nacional do meio ambiente, de 1° de janeiro de 1970. A lei aplica-se à decisões do
governo federal que possam acarretar modificações ambientais significativas.
A difusão dessa iniciativa aconteceu em um primeiro momento, em países que
apresentavam similaridades ao estilo de desenvolvimento americano como o Canadá
(1973), Nova Zelândia (1973) e Austrália (1974) e em colônias britânicas, cuja
exploração de recursos naturais representou importante aspecto em sua colonização. A
França foi o primeiro país Europeu a adotar a avaliação de impacto ambiental para
empreendimentos pela lei de 1976. Em relação aos países em desenvolvimento, a
Colômbia foi o primeiro a apresentar o Código Nacional de Recursos Naturais
renováveis e de Proteção do Meio Ambiente, em 1974. No Brasil os primeiros estudos
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de avaliação ambiental para alguns projetos de hidroelétrica na década de 70,
aconteceram por influência das demandas do exterior.
A lei 6.938 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, surgiu em
1981 e incluiu a avaliação de impactos ambientais como instrumento, sendo a
recuperação de áreas degradadas uma das diretrizes da Política Nacional do Meio
Ambiente.
A contaminação, uma forma de poluição, apresenta impactos ambientais
inerentes ao contaminante em questão. Nessa área de estudo são considerados
impactos primários, os impactos inerentes à contaminação e impactos secundários,
associados aos processos de remediação das áreas.
Um impacto ambiental primário importante, associado à contaminação, é a perda
da multi-funcionalidade da área contaminada (BEINAT; NIJKAMP, 1997). Em relação
aos impactos secundários, de maneira geral, a aplicação das tecnologias in-situ tem
como aspectos ambientais o consumo de energia em termos de transporte e
equipamentos utilizados para as aplicações das diferentes tecnologias, a obtenção dos
materiais e insumos, o consumo de água, a disposição de resíduos, uso da terra e
ruído. No caso das tecnologias ex-situ, além desses aspectos considera-se a remoção
e reposição do solo, transporte desse solo e disposição.
Em seu estudo de ACV de escavação e disposição em uma área contaminada
por chumbo, Page et al. (1999), constatou como resultados, impactos em escalas locais
( contaminantes remanescente no solo e depleção do aquífero), regionais (consumo de
terra, consumo de minerais, poluição do ar, ecotoxicidade e saúde humana) e globais
(chuva ácida, aquecimento global, depleção da camada de ozônio e depleção de
recursos energéticos).

3.2.3 Remediação Sustentável

A abordagem na tomada de decisão em áreas contaminadas tem mudado de
forma marcante nos últimos 40 anos. De acordo com Pollard et al. (2004), houve, na
década de 70, uma abordagem pelos tomadores de decisão entre tecnologias de
remediação que se baseavam no custo, já na década de 80, a abordagem foi na
viabilidade técnica, na década de 90, foi abordada a avaliação de risco e no novo
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milênio as decisões ambientais são socialmente robustas e devem levar em
consideração também o desenvolvimento sustentável.
O termo remediação sustentável aparece em 2006, utilizado pelo The
Sustainable Remediation Forum (SURF), abrindo um diálogo sobre remediação
sustentável entre os atores envolvidos na decisão e implantação de técnicas de
remediação. A United States Environmental Protection Agency (US EPA) define “green
remediation” ou “remediação verde” como a prática que considera todos os efeitos
ambientais de uma remediação em cada fase do processo, e incorpora estratégias para
maximizar o benefício ambiental da remediação. A remediação sustentável é
amplamente definida pelo SURF como a técnica ou a combinação das técnicas de
remediação que considera a melhor combinação considerando fatores ambientais,
sociais e econômicos (BAYER; FINKEL, 2006).
Onwubuya et al. (2009) realizou uma revisão crítica das ferramentas de suporte
de decisão em termos de servirem ao propósito de aplicação de tecnologias de
remediação menos agressivas. Os autores revisaram a ACV entre outras ferramentas
de decisão como a AMC, a ACB e a ACE. Segundo Pollard et al. (2008), a ACV e a
AMC são ferramentas que têm sido amplamente utilizadas para a coleta de informações
detalhadas em aspectos de suporte à decisões ambientais em ecologia industrial e
análise de sistemas ambientais. Onwubuya et al. (2009) destaca que as diretrizes do
projeto, bem como a avaliação de risco e a viabilidade técnica e sustentabilidade são
fatores chave na seleção de técnicas de remediação na União Europeia (Figura 6).
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Figura 6 - Fatores chave na seleção de tecnologias de remediação na União europeia Fonte:
Adaptado de Clarinet (2002 apud ONWUBUYA et al., 2009)

O uso da AMC na remediação e desenvolvimento de áreas contaminadas têm
aumentado, pelo fato do assunto geralmente envolver múltiplos grupos de interesse. A
ferramenta é usada na análise de sistemas ambientais para avaliar um problema,
priorizando alternativas múltiplas, tendo como referência vários critérios que podem ter
diferentes unidades (HERMANN; KROEZE; JAWJIT, 2007). Suas técnicas podem ser
usadas para identificação e seleção de uma opção dentre várias, hierarquização de
opções, listagem de um número limitado de opções para avaliação mais detalhada
subsequente, ou simplesmente para distinguir possibilidades aceitáveis das não
aceitáveis (ZOPOUNIDIS; DOUMPUS, 2002). Isto é feito via avaliação de informações
de forma consistente, na qual os diferentes fatores são ponderados entre si, por meio
de pesos a eles atribuídos. Esta técnica baseia-se fortemente no julgamento de um
grupo de pessoas que tomam decisões, que inclui grupos de interesses e especialistas.
A subjetividade resultante deste processo pode culminar em algum nível de distorção
de resultados. A AMC tem sido recomendada no desenvolvimento de ferramentas de
suporte com a decisão de prover uma estrutura formal que combina conjuntamente
fatores relevantes de natureza ambiental, tecnológica e econômica, como no caso de
áreas contaminadas.
A ACV de tecnologias de remediação apareceu no meio científico antes mesmo
dos movimentos de “remediação sustentável” e de “remediação verde” quando da
emissão do relatório de Beinat e Nijkamp (1997) que discutiram os aspectos de redução
de risco, mérito ambiental e custos para avaliação de tecnologias de remediação em
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seu Risk Reduction, Environmental Meritand Costs (REC). Estudos de ACV com a
finalidade de avaliar o impacto ambiental associado às tecnologias de remediação têm
sido desenvolvidos em diversos países, principalmente na União Européia e Canadá
por e.g. Beinat et al. (1997); Volkwein et al. (1999); Blanc et al. (2004), por Lemming et
al. (2010), na União Européia; e por Godin et al. (2004); Toffoletto et al. (2005) e
Cadotte et al. (2007) no Canadá.
No Brasil, a variável ambiental aparece no gerenciamento de áreas
contaminadas, na Resolução CONAMA nº 420 de 2009, apenas na avaliação de risco e
trata da contaminação e não dos possíveis processos para remediação da AC.
O Quadro 2 apresenta as ferramentas de suporte de decisão em remediação
aplicadas na Comunidade Europeia, segundo Onwubuya (2009). A ACV aparece como
um único princípio em duas ferramentas e combinada à AMC na ferramenta REC.
Observa-se que a sustentabilidade em termos de impactos ambientais é considerada
em seis entre onze ferramentas e fatores sócio-econômicos em apenas duas.
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Método

Referência/
fonte

Princípios

País de
origem

Técnicas
alvo

Critério
Avaliação

Custo

de risco

REC

eugris.info

ABC

euwelcome

CARO

ROCO

ROSA

DESYRE

euwelcome

eugris.info

Sim

Sim

Sim

Não

CE

Técnicas
agressivas e
amigáveis

Sim

Sim

Sim

Não

Alemanha

Técnicas
agressivas e
amigáveis

Não

Não

Não

Não

Custo

Alemanha

Técnicas
agressivas e
amigáveis

Não

Sim

Não

Não

custo de
tecnologias
específicas

Alemanha

Técnicas
agressivas

Não

Sim

Não

Não

balanço entre
custo, questões
ambientais e
redução do
passivo

Holanda

Não indicado

Sim

Sim

Não

Não

Itália

Técnicas
agressivas e
amigáveis

Sim

Sim

Sim

Sim

Privado

Técnicas
agressivas e
amigáveis

Não

Não

Sim

Sim

Holanda

Técnicas
agressivas e
amigáveis

Não

Não

Não

Não

Itália

Técnicas
agressivas e
amigáveis

Não

Sim

Sim

Sim

Alemanha

Técnicas
agressivas

Não

Não

Sim

Não

características
da AC

Carlon et al.
(2006)
AMC

SPeAR

arup
AMC

BOSS

emis.vito.be
Não indicado

DARTS

Vranes et al.
(2000)

Modelo
Sinsheim

Volkwein (2000)
cau-online.de

econômico

Remediação
amigável

euwelcome

euwelcome

Sócio-

tabilidade

CE

AMC e ACV

ACV
PRESTO

Susten-

AMC
ACV

Quadro 2 - Visão geral de ferramentas para suporte de decisão na Europa
Fonte: Adaptado de Onwubuya (2009)

3.3

Avaliação do Ciclo de Vida

A ACV é um método de avaliação ambiental de abordagem holística, ou seja,
abordagem ampla que considera todas as partes de um sistema bem como a interrelação entre elas (MOURAD; GARCIA; VILHENA, 2002) e permite compilar e avaliar
os potenciais impactos ambientais associados a um produto ou a um processo ao longo
de todo o seu ciclo de vida, segundo a NBR ISO 14040 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a). O ciclo de vida inclui todos os estágios interligados
de um produto ou processo, desde a extração das matérias-primas ou transformação
de recursos materiais, até a manufatura, distribuição, uso e deposição final no
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ambiente. Em função dessa abordagem a ACV é conhecida pelo jargão do “berço ao
túmulo”.
A ACV pode ser aplicada tanto de forma prospectiva, como instrumento de apoio
à tomada de decisões, quanto retrospectiva, com a finalidade de avaliar cargas
ambientais de produtos e serviços já implantados e assim promover melhorias nos
processos de remediação. Dentre suas aplicações, os autores Wenzel, Hauschild e
Alting (1997), citam desde planos de ação comunitárias, desenvolvidos pelas
autoridades, até escolhas em design pelo setor produtivo e possíveis rótulos ambientais
para associações de consumidores. É um método de avaliação que pode servir para
fins de comparação ou simplesmente para avaliar e programar medidas de melhoria do
desempenho ambiental.
No Brasil, o método de ACV está atualmente descrito pelas normas NBR ISO
14040 – Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a) e pela NBR ISO 14044
- Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Requisitos e orientações
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009b), as quais substituíram
e cancelaram as normas NBR ISO 14041, NBR ISO 14042 e NBR ISO 14043.
O método da ACV é composto das seguintes etapas: definição do objetivo e
escopo, análise de inventário, avaliação de impacto ambiental e interpretação,
conforme apresentado na Figura 7.
Em estudo de ACV, a etapa de definição do objetivo e escopo estabelece que o
objetivo de uma ACV declare; a aplicação pretendida, as razões para a execução do
estudo, o públicoalvo e se existe a intenção de utilizar resultados em afirmações
comparativas a serem publicadas. Já o escopo inclui o sistema de produto a ser
avaliado, as funções do(s) sistema(s), a unidade funcional, a fronteira do sistema.
Nesse estágio, estabelece-se um sistema de produto que atenda a uma determinada
unidade funcional, que pode ser interpretada como desempenho quantificado de um
sistema para utilização como unidade de referência. O propósito primário da unidade
funcional é fornecer uma referência à qual as entradas e saídas são comparadas. Essa
referência é necessária para assegurar a comparabilidade de uma ACV (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a).
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Estrutura de avaliação de ciclo de vida

Definição de
Objetivo e escopo

Aplicações diretas

Análise de
Inventário

Interpretação

-

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos
Planejamento estratégico
Elaboração de políticas públicas
Marketing
Outras

Avaliação
de impacto

Figura 7 - Estrutura da ACV
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009a)

As fronteiras do sistema são definidas de acordo com um conjunto de critérios
que especificam quais unidades de processo fazem parte de um sistema de produto.
Os critérios utilizados na determinação da fronteira do sistema devem ser identificados
e explicados. De acordo com a norma NBR ISO 14040:2009 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a), o sistema de produto é o conjunto de
unidades de processos, com fluxos elementares e de produto, que desempenha uma
ou mais funções e que modela o ciclo de vida de um produto.
Outra definição importante nesta fase são os tipos e fontes de dados que serão
utilizados na avaliação, se serão dados primários e/ou secundários, a idade dos dados
e o período que foram coletados, o local a que se referem e a tecnologia a que se
referem os dados.
Em casos de comparações entre sistemas, os estudos devem ter a mesma
unidade funcional e considerações metodológicas, tais como fronteira do sistema,
procedimentos de alocação e qualidade dos dados. Quanto mais criteriosa e detalhada
a definição de objetivo e escopo, maior a confiabilidade de um estudo de ACV.
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A análise do inventário do ciclo de vida envolve a coleta de dados e
procedimentos de cálculo para quantificar as entradas e saídas relevantes de um
sistema de produto, conforme apresentado na Figura 8.
Segundo a norma NBR ISO 14040:2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009a), a condução de uma análise de inventário é um processo
interativo, ou seja, o processo se repete diversas vezes para se chegar a um resultado
e a cada vez gera um resultado parcial que será usado na vez seguinte. À medida que
dados são coletados e se amplia o conhecimento sobre o sistema, novos requisitos ou
limitações dos dados podem ser identificados, requerendo mudança nos procedimentos
de coleta de dados, de modo que os objetivos do estudo possam ser satisfatórios. Em
algumas situações, podem ser identificadas condições que requeiram revisões do
objetivo ou do escopo do estudo.

Definição de objetivo e escopo

Preparação para a coleta de dados
Folha revisada de coleta de
dados revisada

Folha de coleta de dados

Coleta de dados
Dados Coletados

Validação de dados
Dados validados

Correlação dos dados aos processos
elementares

Alocação
Inclui Reuso e Reciclagem

Dados validados por processo elementar

Correlação dos dados à unidade funcional
Dados validados por unidade funcional
Dados ou
processos
elementares
adicionais
requeridos

Agregação de dados
Inventário calculado

Refinamento das fronteiras do sistema

Inventário completado

Figura 8 - Procedimento simplificado para análise de inventário
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009b)

Em um ICV todos os fluxos correspondentes a uma dada unidade funcional do
sistema em estudo são contabilizados para o ciclo de vida do processo ou produto.
Deste inventário resulta uma quantidade muito grande de dados numéricos os quais,
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para serem manipuláveis e interpretáveis têm que ser agrupados por meio de fatores de
equivalência ou caracterização na fase seguinte que é a Avaliação do Ciclo de Vida.
A avaliação do impacto do ciclo de vida consiste em classificar em categorias os
resultados do inventário, caracterizá-los e posteriormente valorá-los com a finalidade de
relacioná-los aos impactos ambientais propriamente ditos, conforme Figura 9.

Elementos mandatórios

Seleção de categorias de impacto, indicadores de categoria e modelos de caracterização

Correlação de resultados do ICV (classificação)

Cálculo de resultados dos indicadores de categoria (caracterização)

Resultados dos indicadores de categoria, resultados da AICV (perfil da AICV)

Elementos opcionais
Cálculo de magnitude dos resultados dos indicadores
Relativamente a informações de referência (normalização)
Agrupamento
Ponderação

Figura 9 - Elementos da fase AICV
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009a)

De acordo com a norma NBR ISO 14040:2009, a ACV enfoca impactos
potenciais e não prevê impactos ambientais absolutos e precisos devido à expressão
dos impactos ambientais potenciais relativos a uma unidade de referência; à integração
de dados ambientais nas dimensões de espaço e tempo; à incerteza inerente na
modelagem de impactos ambientais e ao fato de que alguns impactos ambientais são
possíveis de serem, claramente, impactos futuros.
Os autores Gianetti e Almeida (2006) citam sete categorias de impactos
utilizadas pela indústria química e os fatores de caracterização, bem como as emissões
da cada categoria de impacto no Quadro 3.
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Categoria

Fator de caracterização

Substância de
referência

Emissões

Potencial de Aquecimento Global

GWP (global warming potential)

CO2

Na atmosfera

Potencial de diminuição da
camada de ozônio

ODP (ozone depletion potential)

CFC-11

Na atmosfera

Potencial de Acidificação

AP (acidification potential

SO2

Na atmosfera

Potencial de criação fotoquímica
de Ozônio

POCP (photochemical ozone
creation potential)

Etileno

Na atmosfera

Potencial de Toxicidade

HTP (human toxicity potential)

Diclorobenzeno

Na atmosfera

Potencial de Ecotoxicidade

ETP (eco toxicity potential)

Diclorobenzeno

Na água

Potencial de Eutrofização

EP (eutrophication potential)

Fosfato

Na água

Quadro 3 - Caracterização para AICV e emissões relacionadas às categorias de impacto na
indústria
Fonte: Gianetti e Almeida (2006)

Segundo os autores Gianetti e Almeida (2006), os fatores de caracterização
associados às suas respectivas substâncias de referência (Quadro 3) são:

GWP- Medida de capacidade de um componente químico em
absorver calor, em comparação ao CO 2. O valor do GWP é
regularmente atualizado com base em estudos científicos e publicado
pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

ODP- Medida de capacidade de um componente químico em
diminuir a camada de ozônio, em comparação ao clorofluorcabono
(CFC-11). A World Metereological Organization (WMO) publica a lista
dos ODPs.

POCP- Medida da mudança na concentração de ozônio resultante
da emissão de um componente químico, em comparação ao etileno.

AP- Medida do efeito acidificante de um componente químico em
um ecossistema particular, comparativamente ao dióxido de enxofre
(SO2). O AP é calculado com o emprego do Modelo Rains, que avalia
as deposições resultantes de emissões na atmosfera dos reagentes
mais importantes: amônia (NH3), óxidos de nitrogênio (NOx) e óxido de
enxofre (SO2).

HTP- Medida do efeito tóxico de um componente químico para o
ser humano, em comparação ao efeito da emissão do 1-4
diclorobenzeno na atmosfera. O HTP é calculado com o emprego do
Modelo Rains.

ETP- Medida do efeito tóxico de um componente químico
despejado na água doce, em comparação ao efeito de emissão do 1-4
diclorobenzeno na água.

EP- Medida do potencial de contribuição de um componente
químico para gerar biomassa, em comparação ao fosfato (PO 4).

Quanto aos estágios de AICV, os elementos mandatórios vão até a
caracterização dos impactos (Figura 9), de acordo com a norma NBR ISO 14040:2009
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(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a), os elementos de
agrupamento e ponderação são opcionais. De acordo com Mourad, Garcia e Vilhena,
2002, na ponderação as categorias de impacto são somadas entre si, de acordo com
uma determinada importância ao ambiente, sendo possível obter um indicador único de
impacto ambiental, segundo os autores, até o momento não houve um consenso no
meio científico sobre um método para ponderação e nenhum acordo internacional foi
alcançado para esse estágio da avaliação.

3.4

Passivo de áreas contaminadas

O termo passivo ambiental pode ser definido por obrigações de uma empresa ou
de um indivíduo relativas ao campo ambiental. Em se tratando de áreas contaminadas,
duas características da poluição do solo são: seu caráter cumulativo e baixa mobilidade
dos poluentes (SANCHEZ, 2001), por essa razão, se faz necessário o desenvolvimento
de políticas e planos de recuperação de áreas contaminadas.
Um marco, em se tratando de contaminação, foi o caso do Love Canal, na
cidade americana de Niagara Falls, estado de Nova York, com consideráveis
consequências à população local, e foi trazido à mídia em 1976 pelo jornal local. O
canal fora construído com a finalidade de gerar energia no final do século XIX e
posteriormente tornou-se o destino de resíduos industriais e bélicos. No terreno,
instalaram-se uma escola e um conjunto habitacional de classe média baixa, cuja
população começou a apresentar problemas de saúde em decorrência do contato com
os resíduos tóxicos ali depositados (SANCHEZ, 2001). Após esse episódio, o assunto
de áreas contaminadas ganhou importância nacional e internacional.
No Estado de São Paulo, de acordo com o último levantamento da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (2010) , houve um aumento significativo no
número de áreas contaminadas cadastradas; de 2.904 áreas em 2009 evoluiu para
3.675 em 2010. Acredita-se que o licenciamento ambiental dos postos de serviço, a
Resolução CONAMA nº 420 de 2009 e a ação de controle sobre bases de distribuição
de combustíveis, indústrias e áreas de disposição de resíduos contribuíram para o
referido aumento, não sendo, portanto este, necessariamente relacionado a um maior
número de contaminações, mas de cadastros. É importante ressaltar que em função
das limitações de qualquer agente fiscalizador, o número real de áreas contaminadas
pode ser significativamente maior que o número de áreas catalogadas.
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A Tabela 1 apresenta a distribuição de áreas contaminadas no Estado de São
Paulo por região e atividade poluidora. De acordo com o levantamento realizado pela
CETESB em 2010 e apresentado na Tabela, a grande São Paulo com 1.789 áreas
contaminadas representa aproximadamente metade do número total de ACs
catalogadas no estado, enquanto em todo o interior de São Paulo, Litoral e Vale do
Paraíba juntos há 1.886 áreas.

Tabela 1 - Distribuição de áreas contaminadas no Estado de São Paulo por região

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2010)

Além da principal fonte de energia na atualidade ser proveniente dos derivados
de petróleo, houve no período do levantamento um maior controle do órgão ambiental
em bases de distribuição de combustíveis, o que sugere que a possibilidade de que os
80% das ocorrências de áreas contaminadas (Tabela 1) serem em postos de
combustíveis, se dê principalmente por essa razão. Locais de atividade industrial
aparecem representando a segunda maior fonte de contaminação, em um percentual
significativamente menor, de 12%.
As contaminações de solo e aquífero comumente ocorrem nos locais de
produção, armazenamento e distribuição de produtos contaminantes ou em alguns
cenários especiais, em situações de acidentes envolvendo cargas com esses produtos.
Em função da precariedade no gerenciamento de resíduos industriais no Brasil até o
presente momento, o número apresentado na Tabela 1 é de apenas 3% do total de
áreas contaminadas por resíduos e pode ser considerado pouco representativo perante
a realidade.
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A Figura 10 ilustra os principais grupos de contaminantes catalogados pela
CETESB no levantamento de 2010. O principal grupo de contaminantes é o dos
solventes aromáticos, seguido pelos combustíveis líquidos e Hidrocarbonetos
Aromáticos Policíclicos (HPAs). O que pode ser compreendido como mais uma
consequência das bases de distribuição dos postos de combustíveis virem sendo
catalogadas e monitoradas pelo órgão ambiental estadual, a CETESB. De acordo com
a figura, estão catalogadas trinta e sete áreas contaminadas por biocidas. Sendo o e
O Estado de São Paulo é um importante produtor agrícola nacional, acredita-se
que o número de 37 áreas contaminadas no estado pode ser considerado pouco
representativo e possivelmente relacionado a um pequeno número de denúncias e/ou
fiscalizações.

Ocorrência de grupos de contaminantes
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Figura 10 - Ocorrência de grupos de contaminantes no Estado de São Paulo em 2010
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2010)
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3.4.1 Passivo de HCH no Brasil e no Mundo

O HCH técnico e o lindano (isômero -HCH) estão entre os inseticidas
organoclorados mais extensivamente produzidos e utilizados depois da Segunda
Guerra Mundial até os anos 90. Utilizados na agricultura, como inseticida pra tratar
culturas, sementes e madeiras, e para tratar ectoparasitas de diversos rebanhos e
como uso com prescrição médica, como produto de uso tópico para tratamento de
piolho e sarna.
O HCH técnico contém oito isômeros que são terminados de alfa () a theta (Ɵ)
HCH, sendo os mais comuns os isômeros -HCH, -HCH, -HCH e -HCH e o Lindano,
o isômero com maior propriedade inseticida. Por essa razão, algumas empresas
produtoras de inseticidas começaram a isolar o ingrediente ativo e alguns fornecedores
conseguiram chegar a 99% de pureza. Isso foi interessante uma vez que o isômero
beta é o mais persistente e bio-acumulativo. No entanto, os países apresentaram
políticas de restrição do uso de HCH diferentes e na Índia, por exemplo, o uso do HCH
técnico se entendeu até o final da década de 90.
O HCH é considerado um Poluente Orgânico Persistente (POP). Segundo
Grisolia (2005), os POPs são compostos orgânicos persistentes e bio-acumulativos,
nesse grupo inclui-se um grande número de agroquímicos e seus subprodutos. Como
são persistentes no meio ambiente podem ser encontrados após décadas de sua
liberação em diferentes regiões do planeta em função de sua capacidade de dispersão
global, migrando das regiões mais quentes para as regiões mais frias. Outra
característica dos POPs é sua baixa solubilidade em água e alta solubilidade em
gorduras, o que propicia acúmulo nos tecidos gordurosos dos organismos, sendo
encontrados em muitos alimentos, leite, peixes e outros derivados de origem animal.
Borges (1996) estudou e avaliou mecanismos de transporte de HCH no solo da
Cidade dos Meninos (Estado do Rio de Janeiro) por meio de ensaios de laboratório com
solução de concentração conhecida e procedimento de ensaios de permeabilidade. Os
quatro isômeros do HCH, particularmente o -HCH, apresentaram baixa mobilidade. Os
ensaios realizados apresentaram que o isômero -HCH, de maior mobilidade, não
havia alcançado, no subsolo, distâncias maiores que poucos metros a partir da fonte,
ao longo dos 40 anos de existência do depósito.
Em uma pesquisa realizada por Vijgen et al. (2011), com a finalidade de
sumarizar os resultados da quantidade de HCH gerados e dispostos nos países
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produtores de lindano, visando a inclusão dos mesmos na última convenção de
Stockolmo em 2009, estima-se que nos 60 anos de produção de lindano, entre quatro e
sete milhões de toneladas de resíduos tóxicos, a maior parte  (80%) e -HCH,
persistentes e bio-acumulativos foram produzidos e descartados. E ainda 1,9 milhões
de toneladas estão disponíveis e aguardam destino correto no mundo. O mapa com os
resultados dessa pesquisa é apresentado na Figura 11.

Figura 11 - Estimativa preliminar de quantidades de isômeros de HCH armazenados em
países, produto de um questionário que organizou informações de fóruns de HCH e
pesticidas e revisão bibliográfica.
Fonte: Adaptado de Vijgen et al. (2011)

A comercialização, uso e distribuição de produtos organoclorados destinados à
agropecuária, inclusive o lindano, foi proibida em 1985 em todo o território nacional
conforme a Portaria nº 329 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).
De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (2010), entre
os casos mais conhecidos de contaminação de áreas por HCH no Brasil, podem se
destacar:
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a) Cidade dos Meninos, Duque de Caxias-RJ: Fábrica de HCH pertencente ao
Instituto de Malariologia, a partir de 1949. Com a desativação da fábrica em
1955, foram abandonados no local parte da produção e de seus rejeitos
(aproximadamente 40 toneladas).
b) Matarazzo: O complexo das Indústrias Francisco Matarazzo inaugurou em 1932
a Fábrica de HCH técnico em uma área construída de 2.112,75 m², com uma
produção mensal de 400 t. Os resíduos da produção de HCH eram armazenados
a céu aberto ou enterrados no terreno da própria fábrica durante todo o
funcionamento da fábrica. A fábrica encerrou suas atividades em 1986 deixando
uma grande contaminação na área.
c) SUCAM,

Feira

de

Santana-BA:

Entre

1968

e

1992,

local

onde

a

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (ex-SUCAM) operou,
posteriormente a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), incluía o depósito de
praguicidas e reagentes e fábrica formuladora de Diclorodifeniltricloroetano
(DDT) e Hexaclorobenzeno (BHC). Os produtos manipulados e armazenados
foram enterrados naquela mesma área por falta de orientação e destinação
adequada, que gerou grande passivo ambiental.

3.4.2 Estudo de caso de Contaminação por HCH na Rua Cápua – Santo André

Um projeto aprovado pelo IPT junto ao BNDES visa à avaliação prospectiva de
tecnologias para tratamento de resíduos e remediação de solo e água subterrânea
contaminados com organoclorados.
Especificamente uma área contaminada por HCH está sendo utilizada como estudo de
caso no projeto. Nesta área, resíduos de HCH foram dispostos no solo com mínimas
condições de controle e armazenados durante 20 anos em uma determinada área do
Estado de São Paulo (Figura 12). As sete células contêm um volume aproximado de
resíduos de 17.500 m³ e a massa correspondente de cerca de 26.000 a 32.000 t
(adotando-se massa específica natural entre 1,5 e 1,8 t/m³). A Tabela 2 apresenta
concentrações médias encontradas de HCH para amostras coletadas nas células da
Rua Cápua (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2010).
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Figura 12 - Imagem da área contaminada e células
Fonte: Cunha, Ruiz e Teixeira (2010a)
Tabela 2 - Concentrações máximas e mínimas de HCH nas células (mg/kg)
Célula 1

HCH
(mg/kg)

Célula 2

Célula 3

Célula 4

Célula 5

Célula 6

Célula 7

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

γ

83

0

13

1

8

0

14

2

13

0

1

0

1

0

α

2364

26

641

23

419

6

466

53

641

144

29

2

3

1

β

1655

26

99

8

160

19

649

15

187

38

19

1

4

1

δ

104

8

14

7

16

0

38

13

67

0

23

10

13

6

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2010)

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (2010), em
1987 os residentes do bairro da Vila Metalúrgica em Santo André - SP mobilizaram-se
para solucionar a questão de um forte odor proveniente de um terreno localizado na
Rua Cápua. Descobriu-se que este odor era proveniente de um trabalho de escavação
iniciado pelo Departamento de Águas e Esgoto (DAEE) para a construção de um canal
na área da antiga indústria Matarazzo, o material resultante da escavação havia sido
disposto no terreno pertencente ao DAEE. Os resíduos foram dispostos diretamente na
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área, sem nenhuma proteção do subsolo. Em 22 de setembro de 1987 foram
realizadas, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB),
amostragens dos resíduos. Nesta ocasião foi constatada uma concentração de HCH de
435 mg/kg. Após uma reunião realizada em outubro de 1987, entre representantes da
CETESB e DAEE ficou acordado que os resíduos, devido à alta toxidade do HCH,
deveriam ser dispostos em um “sistema temporário de disposição”. Este sistema
contemplaria a construção de 05 células com geomembrana de PVC e geotêxtil nãotecido. Estas células consistiram em escavações no terreno natural, de cerca de 3 m de
profundidade, com o fundo preenchido por brita 3 ou 4 e 20 cm de areia. Sobre essa
camada, de brita e areia, foi colocado um geotêxtil não-tecido, coberto por uma
geomembrana de PVC de 0,8 mm, que se estendia até as bordas da célula. Essa
geomembrana de PVC foi coberta com 30 a 50 cm de argila, deixando as bordas à vista
na superfície do terreno. O resíduo foi então depositado e coberto por outra
geomembrana de PVC e mais uma camada de argila com 20 a 30 cm de espessura.
Em 1988, verificou-se a necessidade de construir mais duas valas de contenção dos
resíduos, pois as 05 construídas já estavam cheias e ainda existia material a ser
disposto, portanto concluiu-se a construção das 07 células de contenção.
O IPT foi contratado pelo DAEE no projeto financiado pelo BNDES para
desenvolver alternativas tecnológicas para a remediação da área contaminada em
questão, bem como estabelecer um modelo de seleção entre essas tecnologias. As
equipes responsáveis pelas cinco alternativas tecnológicas consideradas nesse estudo,
biorremediação, fitorremediação, nanorremediação, tratamento químico e dessorção
térmica devem realizar testes em escala laboratorial e em estudo piloto na área em
questão para avaliar seus respectivos graus de eficácia e custos e a viabilidade
ambiental dessas técnicas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Figura 13 sintetiza o procedimento metodológico adotado neste trabalho, o
qual é composto de três etapas principais: revisão sistemática sobre o uso de ACV em
tecnologias de remediação, estrutura de ACV para as tecnologias de remediação e
delineamento para a ACV das tecnologias de remediação propostas para a Rua Cápua.
O detalhamento de cada etapa está descrito a seguir.

Revisão Sistemática sobre ACV em
Tecnologias de Remediação

Estruturação para ACV de
tecnologias de remediação

Delineamento de ACV das
alternativas para a Rua Cápua

Figura 13 - Etapas do procedimento metodológico
Fonte: Elaborado pela autora
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4.1

Revisão sistemática da ACV aplicada às tecnologias de remediação

O levantamento do estado da arte referente ao uso da ACV aplicada
àstecnologias de remediação foi conduzido baseado no princípio do método de revisão
bibliográfica sistemática (BRERETON et al., 2007; PIGOSSO, 2008). A Figura 14
apresenta o processo de revisão sistemática e suas etapas.

Figura 14 - Processo e etapas da revisão sistemática
Fonte: Adaptado de Brereton et al. (2007)

A revisão sistemática é um método de pesquisa específica, desenvolvida
formalmente, para levantamento e avaliação de evidências pertencentes a um
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determinado foco de pesquisa. No caso deste trabalho, a questão central de pesquisa
foi: A ACV foi ou vem sendo utilizada para avaliar tecnologias de remediação? Além
destas questionou-se: O que há sobre métodos de avaliação e remediação
sustentável? Qual a estrutura da ACV em tecnologias de remediação? Como
estabelecer o escopo? Quais os parâmetros de inventário? Como avaliar os impactos?
Nessa linha de raciocínio, foram estabelecidas as palavras-chave para a busca
de informações, a definição dos meios e plataformas de busca (bancos de dados),
definição das informações a serem extraídas dos estudos levantados, determinação
dos critérios a serem utilizados, classificação dos artigos de ACV em tecnologias de
remediação bem como sua sistematização. O Quadro 4 apresenta uma síntese dos
critérios adotados.

Informações e Critérios

Descrição

Palavras-chave (inglês)

LCA

and

assessment

remediation;
and

life

cycle

remediation;

green

remediation; sustainable remediation
Palavras-chave (português)

ACV e remediação, avaliação do ciclo de
vida e remediação, remediação verde,
remediação sustentável.

Plataformas de busca

Scopus, Web of science, Scielo, Ibict,
Google e Science Direct.

Fontes de Publicação

Artigos

de

periódicos,

artigos

de

congresso, livros, dissertações e teses.
Período e origem das publicações

Ano e país.

Estrutura da ACV

Definição

do

objetivo

e

escopo,

parâmetros de inventário, categorias de
impacto para todos os contaminantes e
técnicas de remediação localizados.
Quadro 4 - Síntese das informações e critérios adotados
Fonte: Elaborado pela autora

Convém ressaltar que o levantamento de dados procedeu-se até o mês de
dezembro de 2011.
A partir das buscas, os resultados foram organizados da seguinte forma:
- Compilação do número de publicações encontradas em função das palavraschave e origem da produção (artigos de periódicos e outras fontes).
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- Compilação da produção em função dos periódicos de publicação, autores,
país de origem e ano de publicação.
- Avaliação da estrutura de ACV dos trabalhos aplicados tentando estabelecer as
características e principais diferenças.
As informações levantadas referentes às estruturas de ACV foram organizadas
de acordo os estágios da ACV descritos na norma NBR ISO 14040:2009
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a), dessa forma, os
estudos considerados relevantes de acordo com os critérios da pesquisa foram
ordenados em relação ao objetivo e escopo, inventário do ciclo de vida e avaliação de
impacto do ciclo de vida e sistematizados em quadros com as seguintes variáveis:


objetivo

e

escopo:

finalidade

da

ACV,

contaminante,

tecnologias de remediação, unidade funcional e escopo;


inventário: parâmetros de inventário adotados pelos autores;



avaliação do impacto do ciclo de vida: impactos primários,

impactos secundários e modelo de avaliação de impactos;


interpretação.

Todos os estudos considerados relevantes para a pesquisa apresentam as fases
da ACV descrita na norma NBR ISO 14040:2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009a). Para as informações faltantes utiliza-se a nomenclatura
nc (não consta).
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4.2

Estruturação para a ACV de tecnologias de remediação

Com base na revisão bibliográfica, na norma

NBR ISO 14040:2009

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a) e visita a campo em
uma área em processo de remediação por injeção de nanopartículas, uma estrutura
genérica para ACV de tecnologias para remediação é desenvolvida. A estrutura é
apresentada de acordo com os estágios da ACV descritos na norma.

4.2.1 Definição de objetivo e escopo em tecnologias de remediação

De acordo coma a norma NBR ISO 14040:2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a), um sistema de produto é definido para atender uma
determinada unidade funcional, Figura 15. Os principais estágios e subestágios do ciclo
de vida, produto ou processo são definidos e a fronteira considerada para o estudo é
delimitada.

Figura 15 - Exemplo de um sistema de produto para ACV
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009a)

A subdivisão do sistema de produto em unidades de processo ou processos
elementares facilita a identificação das entradas e saídas de um sistema de produto
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(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a). A Figura 16
demonstra como pode ser representado um conjunto de processos elementares dentro
de um sistema de produto.

Figura 16 - Exemplo de um conjunto de unidade de processos dentro de um sistema de
produto
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009a)

Em visita realizada em uma área contaminada, com a finalidade de se
estabelecer a estrutura para o escopo de ACV em tecnologias de remediação, as
seguintes questões foram dirigidas à equipe técnica, referentes ao:

- Processo de remediação, seus estágios e subestágios.
- Equipamentos utilizados (próprios e/ou terceirizados)
- Procedência dos equipamentos utilizados
- Matérias-primas e insumos utilizados
- Procedência dos materiais e insumos necessários
- Emissões geradas (resíduos, efluentes e emissões atmosféricas)
- Medidas de controle ambiental
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4.2.2 Inventário do Ciclo de Vida para tecnologias de remediação

Com base nas informações obtidas na visita técnica mecionada anteriormente
foram indentificados os principais aspectos associados a uma tecnologia de
remediação, no caso nanorremediação. No Quadro 5 estão apresentados os principais
aspectos ambientais levantados a partir da revisão bibliográfica e validados na visita
técnica em campo por meio de observação e entrevista com a equipe técnica.

Parâmetros para inventário
Consumo de matériais
Consumo de energia
Consumo de água
Emissões na água
Emissões no solo
Emissões ao ar

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

Resíduos
Características dos resíduos
Quadro 5 - Aspectos ambientais a serem observados em aplicação de tecnologias de
remediação
Fonte: Elaborado pela autora

Com base nos parâmetros relacionados, a entrevista com a equipe técnica
seguiu o roteiro descrito a seguir:
- Quais os materiais e insumos consumidos (e.g. agentes remediadores e
materiais para aplicação, como mangueiras, tanques, diesel)?
- De onde vem a água para mistura e limpeza dos equipamentos? É possível
quantificar?
- Qual a potência dos equipamentos?
- Há ruído no funcionamento dos motores? De que grandeza?
- Quais são os resíduos gerados?
- Quais as principais emissões à água, solo e ar?

43

4.2.3 Avaliação do impacto do ciclo de vida em tecnologias de remediação

Estabelecidos os parâmetros de inventários e obtidos os seus valores numéricos,
para casa estágio do sistema de remedição, os dados serão contabilizados e
caracterizados por um método de Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida, utilizando
como ferramenta o software Simapro.
O método ReCiPe é um método de avaliação que considera os impactos
intermediários e finais em uma ACV. No método, as substâncias CO2, VOS, P, SO2,
NOx, CFC, Cd, HPA, DDT, bem como uso da terra e matéria-prima são contabilizados
em categorias intermediárias (midpoint) como potencial de toxicidade humana,
potencial de mudanças climáticas, potencial acidificação, potencial de depleção da
camada de ozônio, potencial de formação de ozônio fotoquímico, potencial de
eutrofização, consumo de minerais, consumo de água e consumo de combustíveis
fósseis entre outras e categorias finais (endpoint) como saúde humana e espécies dos
ecossistemas (Figura 17).
Para cada categoria de impacto há um modelo matemático, com relação ao potencial
de aquecimento global, há modelos para quantificar as categorias de impacto
intermediárias e finais. A Figura 18 apresenta os estágios para modelagem dos efeitos
dos gases de efeito estufa com respeito às mudanças climáticas, pelo método ReCiPe.

Concentração perigo na água
Saturação de base
Área ocupada

Ecotoxicidade terrestre
Acidificação terrestre
Ocupação agrária da terra

Categorias de impacto de
midpoint

Uso da água

Consumo de água

Mecanismo
ambiental parte 2

Dano

Dano à água doce

Dano à água do mar

Dano terrestre

Dano

Dano

Aumento do custo
dos recursos em $

Mecanismo ambiental parte 1

Decréscimo da concentração

Consumo de minerais

Concentração perigo na água

Ecotoxicidade na água

DDT
Energia

Desenvolvimento de algas

Eutrofização da água

Consumo de combustíveis fósseis

Desenvolvimento de algas

Eutrofização marinha

Cd

PAH

Concentração perigo na água

Área transformada

Ecotoxicidade marinha

Transformação natural da terra

Área ocupada

Forçamento infra-vermelho

Mudanças climáticas

Ocupação urbana da terra

Concentração PM 10

Formação de particulados

Dano

Dano

Dano

Espécies dos
escossistemas.ano

CFC

NOX

SO2

P

VOS

Dose absorvida

Radiação
Concentração de ozônio

Dose perigo na água

Toxicidade humana

Formação fotoquímica de ozônio

Decréscimo de ozônio fotoquímico

Depleção da camada de ozônio

Saúde humana
DALY

CO2

Uso da terra

Matéria-prima

Resultado do ICV
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Categorias de
impacto de
endpoint

Figura 17 - Relação entre parâmetro de inventário, impacto de ponto médio e impacto de ponto
final pelo método ReCiPe
Fonte: Adaptado de Goedkoop et al. (2008)

45

Passo 1
Forçamento
radioativo
(fatores de
equivalência
do IPCC)

Passo 2
Midpoint
equivalente
em CO2
(Kg)

Fator de
temperatura
baseado em
Meinshausen
2005

Aumento da
temperatura
[C.ano]

Passo 3a: Fator
de dano à saúde
humana (baseado
em estimativas
de OMS para
2030)

Endpoint:
Danos à saúde
humana
[DALY]

Passo 3b: Fator
de dano aos
ecossistemas,
baseado em
Thomas et.al.
para 2050

Endpoint:
Danos ao
ecossistema
[Espécies.ano]

Figura 18 - Estágios da modelagem dos efeitos dos gases de efeito estufa com respeito às
mudanças climáticas, pelo método ReCiPe.
Fonte: Goedkoop et al. (2008)

4.3

Delineamento das tecnologias de remediação para a Rua Cápua

Uma equipe multidisciplinar do Instituto de Ciências Tecnológicas de São Paulo,
responsável por pesquisar e validar rotas tecnológicas para a remediação dos resíduos
e solo contaminados por HCH na Rua Cápua selecionou cinco tecnologias
consideradas viáveis tecnicamente para remedição de HCH. Após extensa revisão
bibliográfica e pesquisa com especialistas, as alternativas consideradas viáveis para o
projeto são: biorremediação, fitorremediação, tratamento químico, dessorção térmica e
nanorremediação (RUIZ; YU; MARTINS, 2011).
Para cada tecnologia, testes em escala laboratorial e piloto vêm sendo
realizados com a finalidade de levantar dados sobre a degradação do contaminante e
informações importantes para o balanço de massa de cada processo de remediação. O
estudo prevê a hierarquização dessas tecnologias e eventuais combinações ,
envolvendo algum nível de avaliação técnico-econômica por meio da AMC. Para se
efetuar esta hierarquização é desenvolvido um esquema no qual são estabelecidos três
passos fundamentais, apresentado na Figura 19:
1)

definição clara do problema;

2)

definição dos objetivos; e

3)

definição de alternativas relacionadas a cada objetivo (Figura 19).
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Figura 19 - Esquema de atividades elaborado por GGT
Fonte: Ruiz, Yu e Martins (2011)

Em relação ao aspecto ambiental da sustentabilidade, as cargas ambientais de
cada tecnologia serão calculadas nesse projeto, por meio da ACV, com o objetivo de
reduzir o nível de contaminantes do solo aos níveis determinados pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) com a menor carga ambiental possível.
As

alternativas

consideradas

viáveis

tecnicamente,

economicamente

e

legalmente serão submetidas à ACV de acordo com o esquema apresentado na Figura
20, no momento em que os dados de um piloto na AC estiverem disponíveis. O piloto
trata da aplicação dos processos de remediação em uma escala menor que a real, na
área a ser remediada. Por meio do piloto, torna-se possível obter informações
importantes para a degradação do contaminante na área e as principais entradas e
saídas serão mensuradas para cada tecnologia. O projeto do piloto já foi desenvolvido
pela equipe coordenada pelo IPT e consultor externo e contempla um medidor de
energia.
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Água

Alternativa 1

Energia
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ar
Emissões à
água

Transporte
Alternativa 2
Matériasprimas
Insumos

Resíduos
sólidos

....

Alternativa 3

Emissões ao
solo

Figura 20 - Esquema para avaliação ambiental das tecnologias consideradas no projeto
Fonte: Elaborado pela autora

4.3.1 Definição de objetivo e escopo

Para a realização da ACV, os principais aspectos ambientais das tecnologias a
serem considerados na elaboração dos inventários são detalhados nesse estudo, a
unidade funcional e os fluxos de referência definidos. Com esse modelo, a avaliação
prospectiva poderá ser realizada assim que os dados de entrada e saída das
tecnologias, obtidos pelo piloto, estiverem disponíveis.
A caracterização da área, apesar de inerente ao processo de remediação não é
considerada no levantamento dos aspectos ambientais para fluxos de ACV, por este,
ser um estudo comparativo e a caracterização comum às tecnologias a serem
comparadas (Figura 21).

48

Bioventilação
Dessorção Térmica
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entorno

Biopilha

Fitorremediação

In situ
Biorremediação in situ

Figura 21 - Sistema do produto tecnologias de remediação para a Rua Cápua
Fonte: Elaborado pela autora

É importante ressaltar que se trata de um estudo comparativo, não com
resultados objetivos de melhor ou pior alternativa. Uma vez que há ausência de dados
locais em relação ao índice e tempo de degradação do HCH pelas alternativas, a
unidade funcional apresenta-se parcialmente completa, apenas com os níveis
desejados do contaminante e sem o tempo considerado para avaliação das tecnologias.
Espera-se com a aplicação das tecnologias em escala piloto, as entradas, saídas
e o tempo de degradação para cada tecnologia possam ser mensurados e uma ACV
prospectiva possa assim, ser realizada.

4.3.2 Estabelecimento de parâmetros de inventário e de balanço de massa

Para cada tecnologia de remediação proposta, como possível para remediação
da Rua Cápua (fitorremediação, oxidação química, nanotecnologia, dessorção térmica
e biorremediação) é estabelecido, de maneira geral, as principais entradas e saídas em
cada estágio do processo. A partir da revisão de literatura, tenta-se identificar os
aspectos ambientais e os parâmetros de inventário que foram utilizados para as
mesmas tecnologias propostas no projeto, independente do contaminante, bem como
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entender as formas adotadas para o balanço de massa e cálculo da unidade funcional,
de acordo com o princípio da similaridade dos processos.
Além destes levantamentos, foram realizadas entrevistas com as equipes
técnicas responsáveis por cada tecnologia com a finalidade de confirmar e redefinir os
parâmetros para o caso específico da Rua Cápua. Considerando que até o momento
não se tem a definição do projeto cuja tecnologia se apresentou tecnicamente mais
viável, foi realizado o delineamento das tecnologias consideradas até o momento. Não
foi realizado o delineamento dos possíveis desdobramentos das tecnologias como
biopilha e bioventilação.

4.3.3 Estabelecimento de método para AICV

Com base na revisão bibliográfica e considerando os principais aspectos
ambientais das tecnologias de remediação determinaram-se os seguintes critérios a
serem considerados na escolha do método de avaliação de impactos:
- os impactos primários, ou inerentes à contaminação não serão considerados, por se
tratar de comparação entre tecnologias e a alternativa de atenuação natural monitorada
não ter sido considerada viável. A implantação, de qualquer uma das cinco alternativas
consideradas, altera o meio e a contaminação, invalidando os possíveis resultados de
uma avaliação de impacto primários na área.
- para a ACV dos impactos secundários, ou associados às tecnologias de remediação,
devem-se considerar impactos relacionados ao uso da terra; bem como categorias de
impacto intermediárias e finais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção estão apresentados os resultados e discussões referentes à revisão
sistemática, estruturação de ACV para tecnologias de remediação e delineamento para
ACV das alternativas propostas para a Rua Cápua.

5.1

Síntese da produção de conhecimento em ACV aplicada a remediação

A Tabela 3 apresenta os números de publicações localizadas na revisão
sistemática, bem como o intervalo de tempo (anos) referente às publicações. A Tabela
4 apresenta a distribuição do número de artigos por periódico, autores, ano de
publicação e país de origem.

Tabela 3 - Número de trabalhos localizados na revisão sistemática, agrupados por assuntos de
interesse
Assuntos

Número de Publicações

Período de tempo (ano)

ACV e remediação

21

1999 - 2011

Remediação e sustentabilidade

3

1997 - 2010

Outros métodos de avaliação associados

15

1997 - 2011

Total em Periódicos

32

Outras Fontes

7

Total Geral

39

15

Fonte: Elaborado pela autora

A produção científica localizada referente ao uso de ACV em tecnologias de
remediação iniciou-se no ano de 1999. O banco de dados de teses e dissertações
IBICT e a base de artigos e periódicos Scielo foram consultados e não foi encontrada
nenhuma produção científica para os temas pesquisados no Brasil. As produções
existentes em evento nacional e internacional do Brasil são frutos desse trabalho
(CUNHA; RUIZ; TEIXEIRA, 2010a; 2010b). Uma cópia de cada uma das referidas
publicações estão apresentadas nos Apêndices A e B, respectivamente.
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O periódico que publicou maior número de artigos sobre ACV e remediação foi o
International Journal of Life Cycle Assesment, com seis artigos, seguido do Journal of
Hazardous Materials e do Environmental Science & Technology com quatro artigos
cada (Figura 22).

IJLCA
JHM
EST
JCH
STE
GE
JEM
HERA
WP
SSC

JCP
ETC
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4
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7

Figura 22 - Número de artigos sobre ACV e remediação por periódico
Fonte: Elaborado pela autora

Durante os anos 2010 e 2011 ocorreu o maior número de publicações, quinze
das trinta e nove publicações, o que pode indicar uma tendência a aumento do número
de iniciativas a considerar as questões ambientais das tecnologias de remediação
(Figura 23).
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Figura 23 - Número de artigos sobre ACV e remediação publicados por ano.
Fonte: Elaborado pela autora

Entre os estudos de ACV de tecnologias de remediação levantados, treze foram
considerados com a aplicação do método completo (Tabela 4). Para o levantamento
desses estudos considerou-se dois assuntos, ACV e remediação e outros métodos de
avaliação associados. Como no caso de ACV associada a outro método, Blanc et al.,
2004 aplicou a AMC e relacionou dados de inventário de forma a considerar a
comparação entre as tecnologias por meio da quantificação dos agentes causadores de
impacto, não aplicando caracterização e fórmulas para AICV.
O Canadá foi o país que maior quantidade de artigos publicou, com seis artigos,
seguido da China, Suécia e Alemanha, com dois artigos publicados em cada país
(Tabela 4).
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Tabela 4 - Artigos com estudo de caso de ACV em remediação
Ano de
Título
Publicação
2011

2011

2011

2010

2009

2007

2007 b

2006

2004

Biofuel or excavation? - Life cycle
assessment (LCA) of soil remediation
options.
Environmental life-cycle comparisons
of two polychlorinated
biphenylremediation technologies:
Incineration and base catalyzed
decomposition
Environmental Life Cycle Assessment
of Permeable Reactive Barriers: Effects
of Construction Methods, Reactive
Materials and Groundwater
Constituents
Environmental impacts of remediation
of a trichloroethene-contaminated site:
life cycle assessment of remediation
alternatives.
Life-cycle case study comparison of
permeable reactive barrier versus
pump-and-treat remediation.
Selection of a remediation scenario for
a diesel-contaminated site using LCA.
Environmental Assessment of
Brownfield Rehabilitation Using Two
Different Life Cycle Inventory Models:
Part 2: Case Study.
Life cycle assessment of active and
passive groundwater remediation
technologies.
Combined Use of Life Cycle
Assessment and Groundwater
Transport Modeling to Support
Contaminated Site Management

Autores

País de Origem Journal

SUER, P.;
ANDERSSONSKOLD, Y.

Suécia

BB

HU, X.; ZHUA, J.;
DINGB. G.

China

JHM

MAK, M.S.H; LO, I.
M. C

China

EST

LEMMING, G. et al

Dinamarca,
Canada

EST

HIGGINS, M. R.;
OLSON, T. M

EUA

EST

CADOTTE, M.;
DESCHÊNES, L.;
SAMSON, R.

Canada

IJLCA

LESAGE, P. et al.

Canada/Suécia

IJLCA

BAYER, P.; FINKEL,
M.

Alemanha

JCH

GODIN et al

Canada

HERA

2004

TOFFOLETTO, L.;
LCA of ex-situ bioremediation of dieselDESCHÊNES, L.;
contaminated soil.
SAMSON, R.

Canada

IJLCA

2004

Life cycle assessment as a tool for
controlling the development of
technical activities: application to the
remediation of a site contaminated by
sulfur.

França

ERA

1999

Life-cycle framework for assessment of
PAGE, C. A. et al.
site remediation options: case study.

Canada

ETC

1999

Life cycle assessment of contaminated
sites remediation.

Alemanha

IJLCA

Fonte: Elaborado pela autora

BLANC, A. et al.

VOLKWEIN, S.;
HURTING, H. W.;
KLÖPFFER, W
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5.2

ACV de tecnologias de remediação.

Os estudos sobre ACV de tecnologias de remediação localizados foram na sua
maioria estudos prospectivos, ou seja, realizados antes da implantação das tecnologias
de remediação, visando considerar a variável ambiental na seleção entre tecnologias.
Para a realização dos estudos prospectivos de avaliação ambiental de tecnologias de
remediação, levou-se em consideração a caracterização da contaminação e a
concentração da meta a ser atingida. Os limites do sistema para o estudo foram dados
em função do design das tecnologias para as contaminações, as principais entradas e
saídas foram contabilizadas durante o período previsto para a operação da remediação
(VOLKWEIN et al., 1999; BLANC et al., 2004; GODIN et al. 2004; TOFFOLETTO et al.
2005; CADOTTE et al. 2007; HIGGINS e OLSON, 2009; LEMMING et al., 2010).

5.2.1 Definição de objetivo e escopo

O primeiro estudo com a proposta de considerar a variável ambiental na seleção
entre tecnologias de remediação foi realizado por Beinat et al. (1997), que apresentou o
REC Decision Support System que objetiva pautar a decisão entre: tecnologias de
remediação no índice de redução de risco, índice de mérito ambiental e índice de custo,
sendo o índice de mérito ambiental calculado por meio da ACV combinada à métodos
de ponderação.
Diamond et al. (1999) foram os primeiros autores a definir uma estrutura para
avaliação do ciclo de vida e gerenciamento do ciclo de vida de tecnologias de
remediação. Essa estrutura pode ser interpretada como um esquema das atividades e
fluxos considerados em uma avaliação ambiental. Para os autores, a qualidade do
Inventário do Ciclo de Vida e subsequente Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida,
dependem da precisão na descrição dos sistemas e, como em todas as ACVs, dos
limites definidos.
Para Bayer e Finkel (2006), em um estudo comparativo, a qualidade do design
técnico e dos parâmetros de desempenho dependem fundamentalmente da experiência
na tecnologia e conhecimento da área contaminada. Se uma tecnologia for
implementada, as características de seu desempenho são conhecidas mais
precisamente que uma alternativa hipotética. Além disso, para uma medição realizada,
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o consumo associado de material e energia é aparente, enquanto alternativas
potenciais podem ser mensuradas apenas teoricamente.
O Quadro 6 apresenta a compilação de algumas informações obtidas na revisão
sistemática referente às ACVs aplicadas para tecnologias de remediação. No referido
quadro foram sistematizadas as seguintes informações: a finalidade da ACV
(prospectiva, retrospectiva e ambos), as substâncias contaminantes, as técnicas de
remediação, a unidade funcional e o escopo dos estudos. Convém ressaltar que parte
destes dados foram apresentados por Lemming (2010) e Cunha, Ruiz e Teixeira
(2010a) (ver Apêndice A). Ressalta-se também que nenhum estudo de aplicação de
ACV foi encontrado para avaliar tecnologias de remediação para contaminações por
HCH sendo, portanto, o delineamento da ACV das alternativas consideradas pra a
remediação da área contaminada e tratamento de resíduos da Rua Cápua, um estudo
inédito.
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Tipo
de
ACV

Contaminante

Unidade funcional

Aplicação
tecnologia

Tecnologias

Suer e
AnderssonSkold (2011)

R

Óleo mineral; CO
alifáticos com
comp. Aromáticos;
BTEX

5.000 m2 por 20
anos

Ex situ; In
situ

Fitorremediação;
Escavação e disposição

Hu, Zhua e
Dingb (2011)

R

Bifenilas policloradas
(PCBs)

10.000 t; solo; de
800-1000 ppm a
menos de 5 ppm

Ex situ

Incineração, Decomposição
catalisada por base

Mak e Lo,
(2011)

P

Cr (VI); Cr (VI) e As
(V)

20.000 m³ aquífero
30 anos

In situ

Barreira reativa permeável

Lemming et
al. (2010)

P

TCE

700 m³; Solo, Critério
dinamarquês;

Higgins e
Olson (2009)

P

VOC

Aquífero; 30 anos

Diesel

375 m³ de área; dois
anos; critério Quebec
B no solo e ao limite
detectável C10-C 50
para água potável,

Autores

Cadotte,
Deschênes e
Samson,
(2007)

P

;

,

Ex situ; In situ; Biorremediação; Dessorção
atenuação
térmica; Escavação,
natural
tratamento e disposição

Ex situ; In situ

Barreira permeável reativa;
bombeamento e tratamento

Ex situ; In situ

Bombeamento e
tratamento; atenuação
natural; bioventilação;
biosparging; bioslurping;
oxidação química; remoção
de óleo

continua
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Continuação

Autores

Tipo
de
ACV

Lesage et al.
(2007b)

C

Bayer e Finkel
(2006)

R

Godin et al.
(2004)

Toffoletto,
Deschênes e
Samson
(2004)

Unidade funcional

Aplicação
tecnologia

Tecnologias

1 ha de brownfield

Ex situ

Escavação e disposição

HPA, betume

Aquífero; 30 anos

Ex situ; In situ

Bombeamento e
tratamento; Barreira
permeável; Barreira
impermeável.

P

Aterro de borra
residual de produção
de alumínio (SPL)

gerenciamento de
460.000 m³ de
resíduos e 200.000
m³ de solo; 50 anos.

Ex situ

Escavação e disposição
on-site; Escavação e
tratamento da fração SPL;
Atenuação natural.

P

Diesel

8.000 m³; solo;
critério Quebec B;
dois anos.

Ex situ

Escavação e biopilha onsite

Contaminante

HPA; metais

Blanc et al.
(2004)

P

S

Risco aceitável

Ex situ

Escavação e biolixiviação; Escavação e
disposição em aterro;
Escavação e contenção
on site; Escavação e
calagem.

Page et al.
(1999)

R

Pb

Montante equivalente
de solo e aquífero
tratado.

Ex situ

Escavação e disposição.

Volkwein,
Hurting e
Klöpffer (1999)

P

HPA, óleo mineral e
cromo

Risco aceitável

Ex situ

Escavação e contenção
on site; Escavação e
remediação

Quadro 6 - Objetivo e escopo de ACV em remediação
Fonte: Elaborado pela autora
P (prospectivo), R (retrospectiva) e C (consequencial)

A ACV em tecnologias de remediação foi aplicada de forma prospectiva em oito
estudos, com finalidade de suportar decisões e de forma retrospectiva em quatro, para
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avaliar uma ou mais tecnologias de remediação. A ACV prospectiva é realizada com
base no projeto das tecnologias consideradas para serem implantadas em uma
determinada área contaminada e contempla portanto, estimativas de entradas e saídas,
e.g. calculadas por cálculo estequiométrico ou mensuradas em piloto da aplicação das
tecnologias na área. No caso de ACV retrospectiva, os cálculos são feitos com base
nas entradas e saídas devidamente documentadas na implantação e manutenção das
tecnologias. Quanto à aplicação, a

ACV prospectiva normalmente é utilizada na

seleção entre tecnologias de remediação, como forma de propiciar escolhas, cuja
abordagem considere os possíveis impactos ambientais das tecnologias; a ACV
retrospectiva proporciona a compreensão sobre os impactos das tecnologias e pode
sugerir medidas de controle, e.g. coleta e tratamento de um determinado efluente e/ou
melhorias no design da tecnologia.
Para Bayer e Finkel (2006), a unidade funcional estabelece o nível de
desempenho desejado das tecnologias sobre o qual estas serão comparadas dentro de
um limite de sistema pré-definido. Nesse contexto, os projetos para remediação de solo
e aquífero diferem em função dos objetivos das áreas a serem remediadas. Segundo os
autores, como em seu estudo a completa restauração do aquífero não seria possível,
nem tecnicamente, nem economicamente, o objetivo principal foi prevenir qualquer
aumento do risco causado por expansão da pluma no aquífero.
De acordo com Lemming, Hauschild e Bjerg (2010), um aspecto importante de
uma ACV é que a avaliação compara diferentes opções para prover a mesma unidade
funcional. Quando avaliamos diferentes opções de remediação, essa precondição é
com frequência, mas não completamente atendida, uma vez que a eficiência da
remediação depende da tecnologia escolhida. Tão logo, certo critério mínimo de
descontaminação (determinado pelas autoridades) é atendido, diferentes níveis de
contaminação residual no solo ou no aquífero podem ser considerados aceitáveis, e
todas as tecnologias que atingem um determinado critério estabelecido podem ser
vistas como atendendo a uma função similar. Além disso, segundo Bayer e Finkel
(2006), o objetivo da ACV de mensurar os efeitos ambientais totais de uma tecnologia
do “berço ao túmulo” é dificilmente atingido quando o túmulo, ou o tempo do término de
uma tecnologia, é desconhecido.
A unidade funcional está geralmente relacionada a um montante de solo e/ou
aquífero contaminado, uma concentração alvo de contaminação a ser atingida e o
tempo (TOFFOLETTO; DESCHÊNE; SAMSON, 2004).
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Como o tempo de cada processo de remediação pode apresentar variações em
função da tecnologia e características da contaminação, a maior parte dos estudos de
ACV levantados considerou o tempo na unidade funcional. Contudo, este parâmetro
apresentou notável variação nessa revisão, há desde autores que consideraram dois
anos (CADOTTE; DESCHÊNES; SAMSON, 2007; TOFFOLETTO; DESCHÊNE;
SAMSON, 2004) até 50 anos, conforme considerou Godin et al. (2004) para a avaliação
dos impactos.
O tempo considerado afeta os resultados da avaliação de técnicas de
remediação, desde que algumas técnicas apresentem grande impacto inicial que é
atenuado no decorrer do tempo, enquanto outras podem gerar resíduos durante grande
período de tempo. Especialmente na abordagem de longo prazo, a descontaminação
da área dificilmente pode ser prevista. Isso representa um papel crucial quando
comparamos conceitualmente diferentes tecnologias. Por exemplo em bombeamento e
tratamento de emissões secundárias são liberadas e a energia é consumida
continuamente, enquanto para Funnel and Gate os maiores impactos estão na
construção e instalação do sistema (BAYER; FINKEL, 2006).
Os processos térmicos aplicados in-situ, por exemplo, consomem muita energia,
mas são rápidos, comparados com os processos biológicos que consomem menos
energia, mas são mais lentos (LEMMING; HAUSCHILD; BJERG, 2010). Desta forma,
uma meta de remediação em termos de eficiência da descontaminação, bem como a
definição de um prazo aceitável para o processo, precisam ser estabelecidos para se
poder comparar com a ACV. Os autores afirmam que a essência do método é baseada
no princípio da justiça temporal, por exemplo, as emissões são agregadas no decorrer
do tempo, uma emissão em um futuro distante é tão importante quanto uma emissão no
presente.

5.2.2 Inventários de ACV
O inventário de ciclo de vida compila todos os fluxos elementares de uma
determinada unidade funcional, e geralmente é a parte que mais consome tempo em
uma ACV.
Com base nos fluxos do processo, o inventário envolve a determinação das
entradas e saídas e a investigação dos impactos associados. As entradas consideradas
são matérias-primas, água e energia e as saídas, emissões ao ar, solo e água,
resíduos, liberação de calor e solo tratado (DIAMOND et al., 1999).
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O levantamento dos dados primários e/ou secundários dos estudos deu-se por
distintos mecanismos. Blanc et al. (2004), utilizou para seu estudo, dados de
remediação dos relatórios dos consultores, já para Lemming et al. (2010), empresas
forneceram os dados para inventário.
O Quadro 7 apresenta a compilação das informações obtidas na revisão
sistemática referente aos dados e parâmetros para os inventários considerados.
Segundo Lemming, Hauschild e Bjerg (2010), para alguns aspectos ambientais
associados às tecnologias de remediação (materiais e serviços específicos), ainda são
inexistentes inventários para ACV. Os autores citam por exemplo, a produção de carvão
ativado, utilizado em tratamento de vapor ou água em vários projetos de remediação,
assim como produtos específicos de algumas tecnologias a serem adicionados ao
solo, como culturas de microrganismos, ferro zero-valente, substratos, oxidantes
químicos e outros. Serviços de laboratórios para análise de solos e aquífero também
são importantes processos em remediação que não são encontrados em bancos de
dados (LEMMING; HAUSCHILD; BJERG, 2010). Segundo os autores, para dados
menos específicos dos processos, como energia, transporte e algumas matérias
primas, bases de dados como o suíço Ecoinvent 2.2 podem ser interessantes para
avaliação de ciclo de vida de processos de remediação.
Em uma situação de escassez de dados locais Canadenses, Toffoletto et al.
(2005) utilizou dados secundários das bases Buwal, ETH, Franklin e IVAM e deu
preferência a dados americanos quando possível.
Uma questão importante ao utilizar dados secundários encontrados em bancos
de dados, é procurar a fonte da origem do dado em questão e analisar se há
similaridades com o produto e/ou processo nacional. Outra questão importante é a
temporariedade dos dados, no caso da matriz energética brasileira, encontrada na
Ecoinvent 2.2, a mesma pode mudar periodicamente, sendo interessante verificar se a
versão disponível no banco de dados está atualizada.
Para Bayer e Finkel (2006), a expressividade do resultado de uma ACV, pode
apenas ser julgada refletindo sobre a validade dos dados utilizados.
Blanc et al. (2004), consideraram em seu estudo de ACV de tecnologias de
remediação em uma área contaminada por enxofre, os fluxos de poluentes cuja
redução é fortemente desejada em escala nacional, europeia e internacional. Como os
resultados levaram em consideração gases de efeito estufa, dióxido de enxofre, dióxido
de nitrogênio, emissões de chumbo e cádmio ao ar e à água. Os autores salientaram
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que não foi possível incluir todos os fluxos desejados por falta da disponibilidade de
dados confiáveis até o momento.
Em seu estudo de ACV em uma área contaminada com HPAs, óleo mineral e
cromo, Volkwein, Hurting e Klöpffer (1999) consideraram as entradas de energia e
matéria-prima, no caso de transporte, plásticos, concreto, polietileno de alta densidade
e nutrientes para microrganismos e saídas de resíduos, água, emissões ao ar, água e
solo e emissões de ruídos.

Autores

Bases de dados

Parâmetros para ICV

Não considerado

Suer e
AnderssonSkold (2011)

Ecoinvent

Plantio de mudas; Insumos;
Ocupação; Transporte;
Escavação; Disposição.

Avaliação de riscos e testes
de laboratório; particulados e
emissões da escavação, a
lixiviação dos contaminantes
do solo contaminado e
mudanças nas emissões ao ar
e lixiviação no cultivo

Hu, Zhua e
Dingb (2011)

Ecoinvent; Dados primários

Energia; Consumo de materiais.

nc

Mak e Lo,
(2011)

Simapro database.

Emissões de poluentes; Emissões
de gases de efeito estufa;
Qualidade da água e
ecossistemas.

nc

Lemming et
al. (2010)

Ecoinvent; Dados primários

nc

Não considerou emissões ao
aquífero por falta de dados.

Higgins e
Olson (2009)

Simapro database;
Literatura; Omitidos.

nc

Unidades de processo não
encontradas em bases de
dados e literatura, por falta de
dados.

Cadotte,
Deschênes e
Samson,
(2007)

Dados primários; Franklin;
Ecoinvent.

Energia, matéria- prima, resíduos,
água residual, transporte,
emissões ao ar, emissões à água,
emissões no solo.

Atividades fora do site como
análises de laboratório, por
considerar secundário.
Continua
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Continuação
Autores

Bases de dados

Parâmetros para ICV

Limitações

Ecoinvent V1.2.

Energia; aquecimento,
resfriamento; iluminação,
Transporte, Estrutura pública
linear, tipo e tamanho da família
residente, tipo da área
contaminada, fase de
transformação condicional,
densidade da moradia

Madeira e metais recuperados
não considerados por falta de
dados primários.

Bayer e
Finkel (2006)

Buwal; Borken; Umberto.

Energia, matéria-prima, resíduos,
água residual, transporte,
emissões ao ar, emissões à água,
emissões no solo, consumo de
diesel e emissões da combustão.

Não considerou processos de
fabricação das máquinas.

Godin et al.
(2004)

Franklin; IDEMAT; EMEP/CORINAIR; Nonroad
Engine Modeling.

Energia,matéria-prima, resíduos,
água residual, transporte,
emissões ao ar, emissões à água,
emissões no solo.

nc

Toffoletto,
Deschênes e
Samson
(2004)

Buwal, ETH, Franklin e
IVAM.

Energia, matéria-prima, resíduos,
água residual, transporte,
emissões ao ar, emissões à água,
emissões no solo.

nc

Blanc et al.
(2004)

Dados da literatura.

Consumo de recursos finitos,
energia,matéria-prima, produção
de resíduos, emissões ao ar (CO2,
CH4, NOx, SOx, Cd, Pb, Emissões
na água.

nc

Page et al.
(1999)

Dados primários.

Uso de água do aquífero, energia,
resíduos sólidos, uso da terra,
emissões de poluentes, poluentes
remanescentes.

nc

Volkwein,
Hurting e
Klöpffer
(1999)

FRISCHKNECHT e coworkers (1995). (FRITSCHE
et al., 1994; JUNGBLUTH,
1997; KINDLER e NIKLES,
1979; SCHUL et al., 1995).

Uso de água do aquífero, energia
agregada em unidades de energia,
matéria-prima, resíduos, água
residual, transporte, emissões ao
ar, emissões à água, emissões no
solo, uso terra, emissões ao uso
da terra, ruído.

nc

Lesage, et al.
(2007b)

Quadro 7 - Parâmetros de Inventários e bancos de dados de ACV em remediação
Fonte: Elaborado pela autora
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5.2.3 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida

Em se tratando de impactos relacionados à remediação, são considerados
impactos primários, os impactos relativos à contaminação da área e impactos
secundários, aqueles associados aos processos de remediação (VOLKWEIN;
HURTING; KLÖPFFER, 1999; DIAMOND et al. 1999; PAGE et al. 1999; GODIN et al.,
2004;

LEMMING,

2010;

MORAIS;

DELERUE-MATOS

2010;

TOFOLETTO;

DESCHÊNES; SAMSON, 2004, LESAGE et al., 2007b). Entre os estudos levantados
na revisão, sete consideraram os impactos primários em seus estudos de ACV,
(Quadro 8). Lesage et al., 2007b, foi o único autor a utilizar a abordagem da ACV
consequencial que, segundo os autores, considera os impactos da reabilitação da área
e os denomina como impactos terciários.
A categoria de impacto de maior incidência nos estudos de ACV em remediação
foi o potencial de aquecimento global que apareceu em onze dos treze estudos,
seguida pelas categorias potencial de depleção da camada de ozônio, potencial de
acidificação e potencial de eutrofização, com incidência de nove vezes cada uma das
categorias nos estudos. A categoria final de saúde humana foi considerada na
avaliação de impactos de apenas três estudos.
As categorias de impacto relacionadas às emissões de aquecimento global,
depleção da camada de ozônio, acidificação, e eutrofização são tratadas de maneira
similar na maioria dos estudos que as considera, demonstrando alto grau de consenso
de como modelar esses impactos. Maiores diferenças são encontradas em modelos
aplicados para quantificação de impactos de ecotoxicologia e toxicologia humana. Nos
estudos, os modelos de toxicidade estão nas categorias intermediárias de impacto, por
exemplo, os modelos de toxicidade incluem destino, exposição, e fatores de efeito no
estabelecimento dos fatores de caracterização, mas não extendem a análise ao ponto
final, quando o dano potencial é estimado, por exemplo, Disability Adjusted Life Years
(DALY) ou extinção de espécies (LEMMING; HAUSCHILD; BJERG, 2010).
Diamond et al. (1999) em seu estudo de ACV em escavação e disposição,
constatou que as emissões de precursores ácidos (SO 2,NOx), poluentes ao ar
(particulados), precursores de smog fotoquímico (COVs e NO x) e gases de efeito estufa
são amplamente relacionados à combustão de combustíveis nos processos no site,
aquisição de matérias primas e transporte entre os estágios; Para a pesquisa, Diamond
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et al. (1999) calcularam as emissões por meio de fatores de emissão de diversas
fontes, apropriadas ao período entre 1992 e 1993.
Os métodos EDIP e TRACI para a avaliação dos impactos foram os mais
incidentes, apresentados em três estudos cada um. O software mais utilizado para a
AICV foi o Simapro em sete estudos. Cinco estudos não utilizaram software. A ACV
demonstrou ser um método que oferece flexibilidade e propicia variações em seu
formato para avaliação, e.g. Cadotte, Deschênes e Samson (2007) utilizaram o método
TRACI e fizeram os cálculos em planilhas Excel e Maltab e consideraram a soma dos
pontos dos impactos normalizados em um índice único, ponderando igualmente todos
os impactos.

Autores

Método AICV

Software

Suer e
AnderssonSkold (2011)

ReCiPe; EDP

Simapro

Hu, Zhua e
Dingb (2011)

IMPACT 2002+

Simapro

Categorias de Potenciais de
Impactos Ambientais
Primários
Secundários
Saúde humana,
Ecossistema,
Depleção de
recursos,
PF,
Secundários Nc
Valor calorífico
bruto,
GWP,
POCP
AP,
EP
GWP,
POCP
AP,
EP
ETW,
ETT
Não cancerígenos,
Cancerígenos
Impactos
respiratórios,
Radiação
Secundários Nc
Extração mineral
Uso e ocupação so
solo
EC
NRC
Saúde Humana
Qualidade do
Ecossistema
Depleção de
recursos,
Mudanças climáticas
continua
Impactos
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Continuação
Autores

Mak e Lo,
(2011)

Lemming et al.
(2010)

Método AICV

TRACI

EDIP, USEtox;
Humbert.

Higgins e Olson
TRACI
(2009)

Cadotte,
Deschênes e
TRACI
Samson, (2007)

Lesage, et al.
(2007b)

IMPACT 2002+

Bayer e Finkel
(2006)

UBA
umweltbundesamt;
Ecoindicator;
Triângulos de
Hofstetter

Software

Simapro

Simapro

Simapro

Não utilizou.

Nc

Impactos

Secundários

Primários;
secundários

Secundários

Primários;
Secundários

Categorias de Potenciais de
Impactos Ambientais
Primários
Secundários

nc

GWP,
POCP
AP,
EP,
Criação de Smog,
Cancerígenos

Toxicidade
humana

GWP,
POCP
AP,
EP
Impactos
respiratórios
HT
ET

nc

GWP,
HTP,
EP,
ODP,
POCP

Saúde
humana com
efeitos do
câncer
Saúde
humana sem
efeitos do
câncer
Critérios de
saúde
humana

Saúde
Primários;
humana;
Secundários;
Qualidade do
Terciários
ecossistema

Não utilizou Secundários

nc

GWP,
HTP,
EP,
ODP,
POCP
AP
EP
POCP
ET
HH cancer
HH criteria
HH não+H18 cancer

Uso da Terra,
ETW
ETT
Cancerígenos,
Não cancerígenos
GWP,
HTP,
POCP,
AP,
EC
EP
continua
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Continuação
Autores

Godin et al.
(2004)

Método AICV

EDIP

Toffoletto,
Deschênes e
EDIP
Samson (2004)

Blanc et al.
(2004)

nc

Page et al.
(1999)

GWP -IPCC 1995;
Toxicidade da
carga residual Mackay Nível III;
ICV;

Volkwein,
Hurting e
Klöpffer (1999)

ICV normalização
e ponderação;
Fatores de
desvantagem.

Software

Simapro

Simapro

Impactos

Não utilizou

GWP
ODP
AP
NP
POCP
ETWC e ETWA,
ETSC
HTA, HTW e HTS

Primários;
Secundários

nc

Primários;
Secundários

Ecotoxicidade
da água
crônica e
aguda e
Toxicidade da
água, ar e
solo

GWP
ODP
AP
NP
POCP
ETWC e ETWA
HTA, HTW e HTS
Resíduos

nc

Energia,
RMC,
Resíduos,
Emissões ao ar
(CO2, CH4, NOx,
SOx, Cd, Pb,
Emissões na água

Não utilizou Secundários

Não utilizou

Categorias de Potenciais de
Impactos Ambientais
Primários
Secundários

Primários;
Secundários

Primários;
Secundários

GWP
Resíduos
Uso da terra
Toxicidade da EC
carga residual HT

Balanço da
área

FED
Água
Uso da terra
GWP
AP
HT
PF
Odor
Ruído

Quadro 8 - Revisão de AICV em remediação
Fonte: Elaborado pela autora
nc: não consta
GWP (global warming potential)- Potencial de aquecimento global; ODP (ozone depletion
potential)- Potencial de depleçãon da camada de ozônio; AP (acidification potential)Acidificação potencial; NP (nutrient enrichment potential)- Potencial de nutrificação; EP
(eutrophication potential)- Potencial de eutrofização; POCP (photochemical ozone creation
potential)- Potencial de criação fotoquímica de ozônio; ETWC and ETWA (chronic and acute
water ecotoxicity potentials)- Ecotoxicidade aquatic crônica e aguda; ETSC (chronic soil
ecotoxicity); HTA, HTW and HTS (air, water, and soil human)- Toxicidade humana no ar, água e
solo; HH (human health)- Saúde Humana; FED (fossil energy depletion)- Depleção de energia
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fóssil; PF (photo-oxidant formation)- Formação foto-oxidante; RMC, EC and NRC (consumption
of raw materials resources, consumption of energy resources and consumption of nonrenewable resources)- Consumo de matérias-primas, consumo de recursos energéticos e
consumo de recursos não renováveis.

A normalização e ponderação são elementos opcionais na ACV e Page et al,
(1999), não os aplicou em seu estudo.
5.2.4 Interpretação

Para Volkwein, Hurting e Klöpffer, (1999), um elementar e não exclusivamente
um passo final da ACV, é a fase de interpretação. Segundo os autores, a interpretação
deve acompanhar todo o curso da LCA e sua finalidade é analisar os resultados,
alcançar conclusões, explicar limitações e fornecer recomendações com base nos
resultados das etapas anteriores. Em particular, a interpretação deve identificar e
discutir os elementos mais relevantes das tecnologias de remediação, enquanto reflete
a incerteza sobre os dados de inventário e premissas técnicas. Pode derivar sugestões
que possibilitem o aprimoramento tecnológico das rotas de remediação.
Para Bayer e Finkel (2006), a interpretação deve acompanhar todo o estudo da
ACV. Seu propósito é analisar resultados, alcançar conclusões, explicar limitações e
prover recomendações com base nos resultados das etapas da NBR ISO 14040
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). Em particular, a
interpretação deve identificar e discutir os elementos ambientais mais relevantes das
tecnologias de remediação, enquanto reflete incertezas nos dados do inventário e
inferências técnicas. Idealmente, é possível derivar sugestões para melhorias
tecnológicas com respeito às diferentes categorias de impacto.
Em seu estudo, Godin (2004), concluiu que a ACV pode ser utilizada como uma
ferramenta para identificar questões ambientais importantes, tal como um significante
aspecto ecotoxicológico potencial.
Os estudos de caso conduzidos demonstram que o uso da ACV em processos
de remediação é efetivo em situações específicas, as quais diferentes possibilidades de
remediação são disponíveis finaceiramente, legalmente e tecnicamente (VOLKWEIN;
HURTING; KLÖPFFER, 1999).
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5.3

Estrutura para ACV em tecnologias de remediação

A ACV, aplicada às tecnologias de remediação, comumente representa dentro
de um ciclo de vida de um processo ou serviço, a fase de “uso”, uma vez que considera
o processo de remediação e o monitoramento. O sistema de produto da ACV está
situado no fluxograma de gerenciamento de áreas contaminadas na etapa de
remediação (Figura 1). Desta maneira, todos os estudos anteriores realizados na área
voltados para a confirmação e detalhamento da contaminação ficaram fora das
fronteiras do sistema de produto. O monitoramento é uma fase importante em
processos de remediação e deve ser considerado, por envolver a implantação de poços
e visitas à AC e aos laboratórios.
No gerenciamento das ACs proposto pela CETESB (COMPANHIA AMBIENTAL
DE SÃO PAULO), a avaliação do ciclo de vida pode ser aplicada na decisão entre
tecnologias de remediação de forma prospectiva, de acordo com o fluxograma da
Figura 24.
As fases de inventigação detalhada e investigação para remediação de áreas
contaminadas, apesar de consumirem insumos e gerarem emissões e resíduos em
grandeza substancial, não são consideradas em estudos comparativos entre
tecnologias de remediação por serem etapas necessárias para a identificação da
contaminação. Ou seja, independente da tecnologia a ser implantada, a investigação
detalhada será a mesma e necessária. A investigação para remediação pode
apresentar diferenças em função das particularidades das tecnologias, contudo, face à
falta de dados de análises de laboratório nas bases disponíveis, a investigação para
remediação, até o momento, tem sua ausência justificada em estudos de ACV de
tecnologias de remediação.
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Processo de recuperação de ACs

ACV das tecnologias

Investigação detalhada

Avaliação de risco

Avaliação Ambiental das
tecnologias viáveis

Definição do objetivo
e escopo

Investigação para remediação

Projeto de remediação

Avaliação da viabilidade técnica e
econômica das tecnologias

Inventário do Ciclo
de Vida

Interpretação

Remediação da AC
Avaliação do
Impacto do Ciclo de
Vida
Monitoramento

Figura 24 - Proposta de avaliação ambiental ao atual sistema de gestão de ACs no Estado de
SP
Fonte: Elaborado pela autora

5.3.1 Definição do objetivo e escopo

O objetivo de ACV em tecnologias de remediação pode ser prospectivo, com
finalidade de suportar decisões ou retrospectivo, para avaliar uma ou mais tecnologias
de remediação.
A unidade funcional normalmente trata de uma determinada contaminação a ser
remediada para atingir uma determinada concentração de contaminante(s) em um
determinado espaço de tempo.
O fluxo de referência para a remediação em um determinado cenário vai
depender de quantas injeções e/ou aplicações serão necessárias para atingir a meta ou
o resultado esperado. Isto só pode ser avaliado na etapa de monitoramento.
Para ACV prospectivas, os fluxos de referência precisam ser estimados, a partir
de ensaios de laboratório e/ou ensaios piloto. Quando o estudo é comparativo, os fluxos
de referência serão uma função da eficiência dos processos propostos.
A definição do escopo está diretamente relacionada ao sistema de remediação a
ser avaliado, seus estágios e sub-estágios. O sistema deve ser dividido em unidades de
sistema e todas as suas entradas e saídas como energia, transporte, água e principais
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insumos dos processos, bem como suas principais emissões no solo, na água e o ar
considerado.
O escopo temporal para ACV de tecnologias de remediação deve estar
relacionado ao período de tempo em que a tecnologia está em processo de remediação
e, portanto com a potencialidade de causar impactos ambientais.
Em relação ao escopo geográfico dos dados, recomenda-se dar preferência a
dados nacionais quando disponíveis ou eleger dados cujos processos apresentem
similaridade aos nacionais e/ou as condições edafoclimáticas.
O escopo tecnológico deve ser definido com base em dados da literatura, dados
primários e consultas com especialistas. Dados não encontrados devem ser retirados
do escopo e justificados. É também possível estimar dados por cálculo estequiométrico
ou similaridade de processos.
Com relação a equipamentos e materiais que são utilizados em diversos processos de
remediação, os quais não se têm controle do número de aplicações, como de
empréstimos, não devem ter sua produção considerada no sistema, pela dificuldade de
estimativa e, portanto de calcular a proporcionalidade para o processo a ser avaliado.
Devem ser considerados o transporte e uso desses equipamentos e materiais. A Figura
25 apresenta os pré-requisitos para o objetivo e o escopo em remediação de ACs.
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Meta de descontaminação
Tempo considerado para avaliação dos
impactos

Dados do levantamento detalhado

Unidade funcional

Fluxo de referência

Dados de degradação dos
contaminantes pelas tecnologias

Dados dos processos de remediação
Investigação detalhada

Definição do escopo

Figura 25 - Proposta de definição do objetivo e escopo pra processos de remediação
Fonte: Elaborado pela autora

O estudo sugere que a unidade funcional indicada para ACV de tecnologias de
remediação, seja o volume e/ou massa da contaminação, o valor orientador ou meta da
remediação e o temo a ser considerado para a avaliação. Ao comparar tecnologias a
serem aplicadas no Estado de São Paulo, as metas devem ser os valores orientadores
da CETESB. O tempo considerado deve abranger impactos relacionados às tecnologias
que levam maior tempo para seus processos. Uma unidade funcional para o Estado de
São Paulo pode ser o tratamento ou remediação de 1.000 m³ ou 1.000 kg de resíduo ou
solo até atingir os valores orientadores da CETESB para área residencial, em um
período de 25 anos.
Para Diamond et al. (1999), o estabelecimento do sistema, dos limites temporais
e geográficos é crítico para o objetivo geral da expansão das preocupações com o meio
ambiente e a saúde. Além dos limites da área contaminada, o sistema definido para a
ACV de tecnologias de remediação contempla os estágios e sub-estágios do processo
e são aquisição de energia e matérias-primas, processos no site, processos fora do site

72

e os sub-estágios, os que podem ser associados aos estágios seriam o transporte, a
distribuição, o gerenciamento dos resíduos e o monitoramento (Figura 26).

Figura 26 - Diagrama de fluxos representando a relação entre estágios do ciclo de vida e itens
do inventário
Fonte: Adaptado de Diamond et al. (1999)

Segundo Lemming (2010), um sistema de remediação é composto por um
número de atividades diretas “on ou off-site” que ocorrem em fases diferentes de um
projeto de remediação; instalação, operação, monitoramento e desmontagem. Cada
uma dessas fases requer materiais e geram resíduos e é esquematizada de forma
linear na Figura 27.

Recursos naturais
Água
Produção de materiais e Energia

Tecnologias de Remediação

Instalação

Operação

Monitoramento

Desmontagem

Tratamento de resíduos, Destino de Resíduos, Emissões
ao ar, solo e água
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Figura 27 - Atividades diretas e indiretas associadas à remediação de áreas contaminadas
Fonte: Adaptado de Lemming (2010)

5.3.2 Inventário do Ciclo de Vida

Os principais aspectos ambientais a serem inventariados estão relacionados ao
consumo de água para a mistura com agentes remediadores e lavagem dos
equipamentos, a energia consumida no transporte de pessoas, equipamentos e
insumos, a energia consumida nas operações na área como diesel e gasolina para o
funcionamento dos motores para mistura e injeção dos agentes químicos ou biológicos,
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gerador de energia para agentes térmicos, o consumo de insumos como areia,
bentonita e cimento para construção de poços de injeção e monitoramento, agentes
remediadores e diversos insumos e as emissões ao ar pelos motores, particulados e
subprodutos dos distintos processos, à água e ao solo pela injeção das agentes,
limpeza dos equipamentos, e subprodutos dos processos.
O Quadro 9 apresenta os principais parâmetros para inventário para tratamento
químico e nanorremediação.

Formulário de coleta de dados
Nanoremediação (duas campanhas)

Dados

Oxidação Quimica (três campanhas)

Preparação Injeção Monitoramento Preparação Injeção Monitoramento
Entradas
1. Materiais
Luvas de procedimento
Amostrador descartável
Saco de lixo
Plástico bolha
Vidraria
Registros de esfera
EPIs
Tubo liso
Tubo filtro
Bentonita
Cimento
Areia
Pré-filtro
Câmara de calçada
2. Oxidantes
Nanopartículas de ferro
Permaganato de potássio
3. Agua
Água para mistura
Água para lavagem
4. Energia

unidade

Combustível (gasolina)

volume

Combustível (diesel)

volume

Energia elétrica

kWh

saídas

unidade

Resíduos na água de lavagem

volume

Resíduos no solo

massa

Embalagens

massa

massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
massa
volume
volume

Quadro 9 - Principais parâmetros de inventário para Tratamento químico e
Fonte: Elaborado pela autora

Nanorremediação
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5.3.3 Avaliação dos Impactos do Ciclo de Vida (AICV)

Com a finalidade de identificar nos estudos levantados de ACV em tecnologias
de remediação, similaridades em relação às rotas tecnológicas consideradas no projeto
da Rua Cápua, constatou-se que Lemming et al. (2010), considerou em seu estudo que
envolveu oxidação química e dessorção térmica, as categorias: potencial de
aquecimento global, potencial de eutrofização, potencial de acidificação, potencial de
formação fotoquímica de ozônio, impactos respiratórios, toxicidade humana e
ecotoxicidade e em seu estudo que abrangeu oxidação química, Cadotte et al. (2007),
considerou o potencial de aquecimento global, o potencial de depleção da camada de
ozônio, o potencial de acidificação, potencial de eutrofização, o potencial de formação
fotoquímica de ozônio, o potencial de toxicidade humana no ar, água e solo, o potencial
de ecotoxicidade aguda e crônica na água e no solo e produção de resíduos (Quadro
10).
Além das categorias de impacto da ACV consideradas pelos autores Cadotte et
al. (2007) e Lemming et al. (2010), as categorias apresentadas no método ReCiPe, uso
da terra urbana e agrária e a transformação da terra natural, devem ser consideradas
relevantes quando se trata de processos de remediação, por se tratarem de processos
que podem alterar o meio e que podem durar um longo período de tempo.
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Tecnologia

Categoria de Impacto

Modelo de avaliação de impactos

Fonte

Oxidação quimica

GWP,
ODP,
AP,
NP,
POCP,
ETWC e ETWA,
HTA, HTW e HTS
e produção de resíduos

Excel e Maltab
U.S. EPA Tool (TRACI) method.
Midpoints
A soma dos pontos dos impactos
normalizados em um índice único.
Inerentemente pesa igualmente
todos os impactos. Referências
canadenses para normalização

Cadotte et al.,
2007

Dessorção térmica
Biorremediação

Tratamento químico
Dessorção térmica
Biorremediação
Fitorremediação
Nanorremediação

GWP,
POCP,
AP,
EP,
Impactos respiratórios,
Toxicidade humana,
Ecotoxicidade
GWP,
ODP,
AP,
EP,
POCP,
ET,
HT,
Ocupação da terra,
Consumo de combustíveis
fósseis, água e minerais,
Danos à saude humana,
Danos ao ecossistema,
Aumento do custo dos
recusos.

EDIP 2003
Lemming et al,
USEtox para toxicidade
2010
Humbert para impactos respiratórios

ReCIPE

Autora

Quadro 10 - Categorias de impacto e modelos de impacto relacionadas às tecnologias
consideradas para a Rua Cápua
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 11 demonstra como pode ser efetuada a caracterização após a
contabilização dos valores numéricos levantados no ICV em substâncias químicas;
Bayer e Finkel (2006) apresentaram os indicadores utilizados na caracterização para
avaliação dos impactos em seu estudo de ACV de tecnologias de remediação de áreas
contaminadas, os autores utilizam fatores de caracterização da UBA e Ecoindicator 99.
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Categoria de
impacto
Depleção de
recursos
energéticos
Potencial de
aquecimento global
Potencial de
acidificação
Potencial de
eutrofização
terrestre
Potencial de
eutrofização
aquática
Potencial de
criação fotoquímica
de ozônio

Unidade do
indicador

Unidade do fator
de caracterização

Fatores de caraterização Ci
para os dados do inventário

petróleo
bruto eq.

kg petróleo bruto
equivalente/kg

Lignito 0,0409, hulha 0,1836,
gás natural 0,5212

CO2 eq.

kg CO2/kg

CH4 23, N2O 296, CF4 5700

SO2 eq.

kg SO2/kg

Nox 0,70, HCl 0,88, HF 1,60,
H2S 1,88, NH3 1,88

34

34

PO eq.

kg PO

/kg

PO43- eq.

kg PO43- /kg

C2H4 eq.

kg C2H4/kg

As eq.

kg As/kg

Potencial de
toxicidade humana

NH3 0,35, NOx como NO2
0,13
Nh4+ 0,327, NO3- 0,095, Ncomp 0,42, P-comp.3,06,
DQO 0,022
C2H6 0,189, formaldeído
0,416, COV 0,377
benzopireno 20,9, C2H6
0,0019, dioxina, 10500, PCB
0,28, Cd 0,42, Cr(VI) 0,28, Ni
0,06

Quadro 11 - Fatores de caracterização para AICV em um estudo de ACV em remediação
Fonte: Adaptado de Bayer e Finkel (2006)

* Indicadores são calculados como Indicador= iMiCi, onde Mi (Kg) é o dado do inventário e o Ci
é o fator de caracterização.
∑
** Indicador de PCFO é nitrogênio corrigido expresso como Indicador= √
, onde
Mnox compostos (UBA 2000).
A ausência de dados específicos da área contaminada compromete a sua
avaliação, no caso de avaliação de impactos primários (GODIN, 2004).
A consideração dos impactos inerentes à contaminação, além dos impactos dos
processos de remediação em estudo comparativo de ACV, deve ocorrer quando a
avaliação de risco estabelece a possibilidade da alternativa de atenuação natural, em
situações em que não há interesse específico para a recuperação da área. Declarado o
risco e a necessidade de remediação da AC, a avaliação dos impactos primários deixa
de ser imprescindível, uma vez que a área será submetida a processos de remediação
e apresentará níveis de contaminantes alterados pelos processos.
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5.4

Delineamento para ACV para as alternativas de remediação propostas para a

Rua Cápua

O processo de remediação para a área contaminada na Rua Cápua está em fase
de investigação detalhada e as tecnologias consideradas estão em desenvolvimento,
no estágio de ensaios de bancada. Desta forma foi realizado o delineamento para ACV
e a análise qualitativa dos principais aspectos ambientais das tecnologias.

5.4.1 Definição do objetivo e escopo
O objetivo desse estudo é a avaliação ambiental prospectiva para a seleção
entre as tecnologias de remediação consideradas viáveis para a Rua Cápua. O público
alvo são os responsáveis pela tomada de decisão entre as tecnologias.
A unidade funcional é o tratamento necessário para reduzir o nível de
contaminação da área (células e entorno) aos valores orientadores estabelecidos pela
CETESB para área residencial no Estado de São Paulo (Tabela 5) em um período de
tempo que, acredita-se, irá levar a tecnologia mais demorada.
Tabela 5 - Valores orientadores para HCH

Substância

CAS Nº

Referência de
qualidade

Água
subterrânea
(μg.L-1)

Intervenção
Prevenção
Agrícola
APMax

Residencial

Industrial

Intervenção

HCH beta

319-85-7

na

0,011

0,03

0,1

5

0,07

HCH – gama
(Lindano)

58-89-9

na

0,001

0,02

0,07

1,5

2

n.a.- não analisado
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2005)

Com a finalidade de estruturar a ACV para as alternativas e para a remediação
da Rua Cápua, os fluxos definidos foram água, energia, materiais emissões e resíduos.
Cunha, Ruiz e Teixeira (2010a), apresentaram o fluxo de referência preliminar
para quatro das cinco tecnologias consideradas nesse estudo (Apêndice A). São elas:
fitorremediação, biorremediação, nanorremediação e dessorção térmica. Os autores
ressaltam que na aplicação destas tecnologias para o caso de remoção de
hexaclociclohexano produtos intermediários são gerados como emissões. Além disso,
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não há balanços de massa e detalhamento de aspectos ambientais (inventários para
ACV) no Brasil associados a estas tecnologias e contaminante.
Sobre as tecnologias, a fitorremediação do HCH consiste em utilizar a vegetação
para remediar áreas contaminadas, via fitoextração, fitoestabilização, fitodegradação,
fitovolatilização e rizodegradação. O sistema de remediação consiste nas atividades ex
situ que seriam a produção de mudas ou obtenção de sementes, produção de
fertilizantes, combustível para transporte e preparo da área e atividades in situ como o
preparo da área, o plantio e a manutenção da cultura, assim como a retirada da
mesma. Os aspectos ambientais da fitorremediação são o consumo de energia para
preparo e a correção da área quando estes são necessários, transporte de mudas ou
sementes, transporte de fertilizantes e plantio, consumo de água no plantio e
desenvolvimento das plantas, o consumo de materiais como fertilizantes, substrato para
mudas, sacos plásticos para as mudas, as emissões atmosféricas derivadas da
combustão no transporte, lixiviação dos nutrientes e resíduos das embalagens (Figura
28). Na fase de manutenção dessa tecnologia, a energia solar é convertida em massa

pelas plantas. Para Suer e Andersson-Skold (2011), a fitorremediação diminui o
potencial de migração dos contaminantes pela poeira ou lixiviação, pois altera o
balanço hídrico. O aumento da microbiota e a melhoria da qualidade do solo podem
contribuir para a degradação dos contaminantes. A matéria orgânica do solo é um dos
maiores responsáveis pela absorção de vários contaminantes, e o aumento da matéria
orgânica do solo pode imobilizar os contaminantes, por meio da fitoestabilização.
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Figura 28 - Sistema de produto para fitorremediação
Fonte: Elaborado pela autora

Abilash e Singh (2009) em seu estudo em que foram simuladas contaminações
com quatro diferentes concentrações de lindano, 5, 10, 15, e 20 μg g−1, estimaram que
a W. somnifera pode acumular 764-944 mg de HCH por acre depois de 145 dias de
cultivo. Para esse estudo foram plantadas 4.000 plantas/acre.
Observa-se que o material com acúmulo de contaminantes após a remediação
deve ser retirado da área por representar um possível risco de intoxicação à fauna e/ou
comunidade local.
A Figura 29 apresenta as principais entradas e saídas de cada fase do processo.
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Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Combustível para a aração
Correção do solo com CaO

Preparo da área

Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Água
Nutrientes
Sementes ou mudas

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados
Resíduos sólidos
embalagens de sementes ou mudas e
fertilizantes

Plantio

Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Água
Fertilizantes

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Tratos culturais

Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe

Transporte dos materiais e equipe

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Retirada das plantas
após tratamento

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Disposição das
plantas após
tratamento

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Figura 29 - Unidades de processo para fitorremediação
Fonte: Elaborado pela autora

A

fitorremediação

além

de

ser

uma

alternativa

interessante

para

a

descontaminação do solo no entorno das células, ela pode ser implantada após
qualquer processo de remediação, por propiciar alterações no micro clima da área
como maior aeração, maior teor de umidade, maior teor de matéria orgânica, propicia o
desenvolvimento de micro e macrorganismos, além de auxiliar na prevenção do solo
contra a erosão e dessa forma recuperar a área e possivelmente restaurar a
multifuncionalidade da mesma. Uma questão importante na fitorremediação é o que
fazer com as plantas após a remediação; no caso da Rua Cápua, as plantas podem ser
removidas da área contaminada e destinadas a um aterro classe I ou incineradas.
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A biorremediação consiste em tratar o solo por meio de tecnologias que vão desde a
aeração e injeção de nutrientes à adição de microrganismos previamente selecionados.
É uma tecnologia altamente sensível ao ambiente, em relação ao pH, temperatura,
umidade entre outras características. É importante considerar que essa técnica
normalmente leva bastante tempo para reduzir os contaminantes a um nível aceitável e
pode apresentar impactos secundários relevantes, como produzir paredes de materiais,
receptores de elétrons ou outros aditivos. No momento em que os nutrientes são
injetados no solo, eles podem entrar em contato com a água superficial ou o aquífero
livre, contribuindo para a eutrofização. Esta técnica também pode afetar a população
local de microrganismos, em função das alterações provocadas em seu ambiente, que
podem ser tanto negativas, reduzindo suas atividades, ou positivas como adicionar
aeração e nutrientes ao solo (DIAMOND et al., 1999). De acordo com Raina et al.
(2008), HCH é convertido a ciclohexenos e ciclohexenodióis pela desalogenase haloalcalina da LinB pelo Sphingobium indicum B90A (Figura 30).

Figura 30 - Sistema de produto para biorremediação
Fonte: Elaborado pela autora

A

equipe

técnica

responsável

pela

tecnologia

de

biorremediação

no

projeto,estuda a viabilidade da aplicação da biorremediação por bioventilação e
biopilha, que envolvem processos e matérias-primas específicas como tubos de PVC,
no caso de bioventilação e pavimentação da parte da área, no caso de biopilha.
A Figura 31 apresenta as principais entradas e saídas de cada fase do processo
na biorremediação in situ.
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Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Combustível para o geoprobe
Cimento
Bentonita

Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Cultura de microorganismos
Água
Nutrientes
Combustível para equipamentos
motorizado para a mistura
Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Combustível para bomba de injeção e
Geoprobe

Preparo da área

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Mistura dos
reagentes

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Injeção da mistura

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Tratamento do solo
pela mistura

Cyclohexenols/cyclohexenediols
Subprodutos da atividade microbiana

Água

Limpeza dos
equipamentos
utilizados para
instalação e
operação

Emissões na água
Cultura de microorganismos
Nutrientes

Diesel

Monitoramento

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC

Figura 31 - Unidades de processo para biorremediação
Fonte: Elaborado pela autora

A nanotecnologia refere-se ao uso de materiais e estruturas com dimensões de
nano-escalas, geralmente entre 1-100 nanômetros (nm). Isto é considerado um meio
em potencial para ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias de remediação
(BISWAS; WU, 2005). Nanopartículas de Fe foram exploradas para degradar isômero HCH e laboratório (ELLIOT et al., 2009)Em termos de remediação in-situ, as nanopartículas são injetadas no solo e alguns compostos são liberados (Figura 32).
O uso de nanopartículas em remediação vem aos poucos sendo avaliada em
termos dos seus impactos ambientais e riscos associados na sua aplicação. As
nanopartículas podem não possuir propriedades tóxicas, mas há a possibilidade de

84

carrearem elementos tóxicos, como cobre, que apresenta toxicidade em algas, plantas
em florescimento, fungos e fitoplancton (KARL; KUIKEN; OTTO, 2009).

Figura 32 - Sistema de produto para nanorremediação
Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 33 apresenta as principais entradas e saídas de cada fase do processo.
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Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Combustível para o geoprobe
Cimento
Bentonita

Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Nanopartículas de Fe
Água
Combustível para equipamentos
motorizado para a mistura
Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Combustível para bomba de injeção e
Geoprobe

Preparo da área

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Mistura dos
reagentes

Resíduos sólidos
embalagens
Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Injeção da mistura

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Tratamento do solo
pela mistura

 - pentaclorociclohexano
 - 3,4,5,6- tetraclorociclohexano

Diclorococlohexadieno
Bifenil

Água

Limpeza dos
equipamentos
utilizados para
instalação e
operação

Emissões na água
Nanopartículas de Fe

Diesel

Monitoramento

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC

Figura 33 - Unidades de processo para Nanorremediação
Fonte: Elaborado pela autora

No sistema de dessorção térmica, o calor deve ser aplicado para separar
fisicamente o contaminante do solo, por meio da volatilização dos contaminantes. São
necessários pelo menos dois sistemas associados, um para aquecimento do solo e
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outro para extração de vapores e líquidos gerados, dependendo da temperatura
aplicada e do ponto de derretimento ou fervura dos contaminantes. Combustível e
eletricidade são requeridos no processo e os resíduos sólidos, como carvão ativado e
bolsas condensadoras devem ser eliminados. Em função das altas temperaturas, o
processo requer consciência de medidas de segurança para não causar danos às
pessoas e/ou meio ambiente (ANDERSON,1993).
Em sua dissertação sobre o comportamento térmico do inseticida HCH com
perspectivas para aplicação em descontaminação térmica de solos, Araujo, (2011), cujo
estudo

foi realizado

em laboratório

por

cromatografia

gasosa acoplada ao

espectrômetro de massas para análise qualitativa, no ensaio submetido a 500°C por 5
horas, os principais compostos relacionados foram pentaclorobenzeno, benzeno,
tetracloroetileno, clorobenzeno, clorofenol, tetraclorofenol, di e triclorobenzeno, gama- e
delta-HCH. De acordo com Kubátová et. Al., (2002), a dehidrohalogenação do HCH
produz triclorobenzenos, que seguido de subsequente hidrólise formam clorobenzenos,
clorofenóis e fenóis (Figura 34).

Figura 34 - Sistema de produto para dessorção térmica
Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 35 apresenta as principais entradas e saídas de cada fase do processo.
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Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Combustível para o geoprobe
Cimento
Bentonita

Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Gerador para energia elétrica
Combustível para equipamentos

Transporte dos materiais/equipamentos e
equipe
Compressor radial elétrico
Combustível para equipamentos

Transporte dos materiais/equipamentos
e equipe
Soda cáustica
Carvão ativado

Transporte

Preparo da área
poços de extração
de vapor e cravação
da haste

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Aplicação do calor

Pentaclorobenzeno,
Benzeno,
Tetracloroetileno,
Clorobenzeno, Clorofenol,
tetraclorofenol, Di e
triclorobenzeno, gama- e
delta-HCH.

Sucção do vapor

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC e
particulados

Tratamento do vapor

Compostos adsorvidos no
carvão ativado
Soda cáustica

Monitoramento

Emissões atmosféricas
NO2, CO, SO2, CO2, HC

Figura 35 - Unidades de processo para dessorção térmica
Fonte: Elaborado pela autora

No tratamento químico, um oxidante ou um surfactante é adicionado à área
contaminada, a fim de que, em uma reação química, os contaminantes sejam
decompostos. A aplicação dessa tecnologia depende das características químicas e
físicas do solo. Em caso de áreas com solo muito compactado, para que o agente do
tratamento químico entre em contato com o contaminante, pode-se fazer um preparo de
solo, geralmente por meio de injeção de ar comprimido com uma pressão suficiente
para causar fissuras no solo, melhorando assim, sua permeabilidade.
Os reagentes considerados no caso da Rua Cápua pela equipe técnica
responsável, são os oxidantes Fenton, persulfato de sódio e permanganato de potássio
e o surfactante lauril sulfato de sódio. Em relação aos produtos da degradação do HCH
ou outros compósitos orgânicos presentes na área contaminada, pode-se destacar
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como possíveis resíduos no ar o CO2 e cloretos. Na aplicação do peróxido de
hidrogênio (reagente de Fenton), há a liberação de oxigênio. Sendo a reação de Fenton
exotérmica, e a temperatura da área tratada aumenta momentaneamente, enquanto o
oxidante é aplicado, concomitantemente ao aumento de pressão, podendo haver
explosão. Como a área contaminada geralmente é muito maior em relação à
quantidade de Fenton, o aumento de pressão e temperatura pode ser insignificante. Um
resíduo da utilização do permanganato de potássio é o dióxido de manganês, que em
função da sua baixa solubilidade, pode ser acumulado na área, podendo ocasionar uma
alteração da porosidade do solo, o que dependendo de como isso ocorrer, pode ser
indesejado após o tratamento químico.
No sistema do tratamento químico, o oxidante ou surfactante é transportado até
a área onde os estágios, preparo da área, injeção e monitoramento do solo são
realizados (Figura 36). Os principais aspectos ambientais são o consumo de energia,
transporte, consumo de água, consumo de surfactante ou oxidante e emissões no solo,
água e ar.

Figura 36 - Sistema de produto para tratamento químico
Fonte: Elaborado pela autora

A Figura 37 apresenta as principais entradas e saídas de cada fase do processo.
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Figura 37 - Unidades de processo para tratamento químico
Fonte: Elaborado pela autora

90

5.4.2 Inventário do Ciclo de Vida

Os principais aspectos ambientais a serem inventariados estão relacionados ao
consumo de água para a mistura com agentes remediadores e lavagem dos
equipamentos. A energia consumida no transporte de pessoas, equipamentos e
insumos, a energia consumida nas operações na área como diesel e gasolina para o
funcionamento dos motores para mistura e injeção dos agentes químicos ou biológicos,
gerador de energia para agentes térmicos, o consumo de insumos como areia,
bentonita e cimento para construção de poços de injeção e monitoramento, agentes
remediadores e diversos insumos e as emissões ao ar pelos motores, particulados e
subprodutos dos distintos processos, à água e ao solo pela injeção dos agentes,
limpeza dos equipamentos, e subprodutos dos processos, são inventariados.
É importante ressaltar que há motores que utilizam energia elétrica para seu
funcionamento, que em situações de campo, onde há ausência de fonte de energia
elétrica, utilizam gerador movido a diesel.
Para a medição das entradas e saídas dos processos de remediação
considerados no estudo de caso da Rua Cápua, mecanismos estão sendo
desenvolvidos junto ao piloto, e.g. medidor de energia.
Em relação às bases de dados disponíveis, na ausência de dados de inventário
nacionais, deu-se preferência à Ecoinvent 2.2, por ser a mais abrangente no momento.
Na fitorremediação, o diesel é a principal fonte energética para o preparo do
solo, plantio e monitoramento e foi inventariado em âmbito nacional por Borges, 2004.
Em relação aos insumos para o desenvolvimento das plantas, como adubos, água e
esterco, os mesmos são encontrados na base de dados da Ecoinvent 2.2. Defensivos e
herbicidas não foram considerados no inventário pelo fato de que as plantas
consideradas no estudo apresentaram alta adaptabilidade ao meio e para evitar a
possibilidade de nova contaminação na área. Em situações de fitorremediação que
necessitem de defensivos agrícolas, os mais utilizados são facilmente encontrados nas
bases de dados disponíveis no Simapro 7.3.3.

As sementes e/ou mudas das plantas

para remediação não foram encontradas nas bases de dados disponíveis no Simapro
7.3.3, provavelmente por sua pequena expressividade em termos de produção. O
Quadro 12 apresenta as principais fontes de inventário para a fitorremediação.
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Unidade de
processo

Preparo do solo

Plantio

Fitorremediação
Origem dos
Entradas
dados

Saídas

Fonte

Diesel
Aração

Emissões
Emissões

Borges, 2004
Ecoinvent 2.2

Calcário

Ecoinvent 2.2

Borges, 2004
Ecoinvent 2.2

Ocupação do solo Ecoinvent 2.2
Ecoinvent 2.2
Calcário
P2O5

Ecoinvent 2.2

P2O5

Ecoinvent 2.2

k2O

Ecoinvent 2.2

k2O

Ecoinvent 2.2

Nitrato de Amônia Ecoinvent 2.2
Ecoinvent 2.2
Esterco

Nitrato de Amônia
Esterco

Ecoinvent 2.2
Ecoinvent 2.2

Sementes/mudas nc
Ecoinvent 2.2
Água

Embalagens
Água residual

Ecoinvent 2.2
Ecoinvent 2.2

Monitoramento
Diesel
Borges, 2004
Emissões
Quadro 12 - Fontes dos principais dados de inventário para Fitorremediação
Fonte: Elaborado pela autora
nc: não consta

Borges, 2004

Para a biorremediação, não foram encontrados dados de inventário referentes à
produção de culturas de micro-organismos. Água para a mistura e limpeza dos
equipamentos e insumos como melaço de cana e bagaço de cana, que podem ser
utilizados como nutrientes, foram encontrados na Ecoinvent 2.2. Para a mistura e
injeção da cultura de micro-organismos e/ou nutrientes pode se utilizar de energia
elétrica quando disponível e cujo grid nacional é encontrado na Ecoinvent 2.2, ou diesel.
O Quadro 13 apresenta as principais fontes de inventário para as unidades de processo
da Biorremediação in situ.
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Biorremediação
Unidade de
processo
Preparo do
solo
Mistura

Entradas

Fonte

Fonte

Borges, 2004

Saídas
Emissões
atmosféricas

Diesel
Melaço de
cana
Bagaço de
cana
Cultura de
microorganismos

Ecoinvent 2.2

Melaço de cana

Ecoinvent 2.2

Ecoinvent 2.2

Bagaço de cana

Ecoinvent 2.2

nc

Cultura de microorganismos

nc

Emissões
atmosféricas

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Diesel/Energia Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
elétrica

Borges, 2004

Emissões
Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
atmosféricas
Emissões
Monitoramento Diesel
Borges, 2004
atmosféricas
Borges, 2004
Quadro 13 - Fontes dos principais dados de inventário para Biorremediação
Fonte: Elaborado pela autora
nc: não consta
Injeção

Diesel/Energia Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
elétrica

Em relação às nanopartículas de ferro, não foram encontrados dados de
inventário nas bases de dados disponíveis no Simapro 7.3.3. Higgins e Olson, (2009)
utilizaram “cast iron” em seu estudo sobre barreiras permeáveis reativas, por
considerarem que nanopartículas de ferro apenas requerem mais energia para seu
processamento. O Quadro 14 apresenta as principais fontes de inventário para a
nanorremediação.
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Nanorremediação
Unidade de
processo

Entradas

Fonte

Saídas

Fonte

Preparo do
solo

Diesel

Borges, 2004

Emissões
atmosféricas

Borges, 2004

Mistura

Nanopartículas
de ferro
nc
Ecoinvent 2.2
Água

Nanopartículas de
ferro
Água residual

nc
Ecoinvent 2.2

Diesel/Energia
elétrica

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Emissões
atmosféricas

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Diesel/Energia
elétrica

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Emissões
atmosféricas

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Injeção

Emissões
Monitoramento Diesel
Borges, 2004
atmosféricas
Borges, 2004
Quadro 14 - Fontes dos principais dados de inventário para Nanorremediação
Fonte: Elaborado pela autora
nc: não consta

Para tratamento químico, o reagente permangamato de potássio encontra-se
inventariado no Ecoinvent 2.2 como matéria prima, mas não como emissão. O Quadro
15 apresenta as principais fontes de inventário para tratamento químico.

Tratamento químico
Unidade de
processo
Preparo do
solo

Mistura

Entradas

Fonte

Diesel
Permanganato
de potássio

Borges, 2004
Ecoinvent 2.2

Saídas
Fonte
Emissões
atmosféricas
Borges, 2004
Permanganato de
Ecoinvent 2.2
potássio

Água

Ecoinvent 2.2

Permanganato de
potássio na água nc

Diesel/Energia
elétrica

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Emissões
atmosféricas

Diesel/Energia
elétrica

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Emissões
Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
atmosféricas
Emissões
Monitoramento Diesel
Borges, 2004
atmosféricas
Borges, 2004
Quadro 15 - Fontes dos principais dados de inventário para Tratamento Químico
Fonte: Elaborado pela autora
nc: não consta
Injeção

Em relação à dessorção térmica, a maior parte dos equipamentos para a
aplicação do calor, bem como sucção e resfriamento para tratamento do vapor, é
terceirizada e consome grande quantidade de energia. Essa energia pode ser elétrica,
quando disponível, ou provida por gerador movido à diesel. O inventário do carvão
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ativado para o tratamento do vapor não foi encontrado nas bases de dado disponíveis.
O Quadro 16 apresenta as principais fontes de inventário para a dessorção térmica.

Unidade de processo

Dessorção térmica
Entradas
Fonte

Preparo do solo

Diesel

Aplicação do calor
Sucção do vapor

Fonte

Borges, 2004

Saídas
Emissões
atmosféricas

Diesel/Energia
Elétrica

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Emissões
atmosféricas

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Diesel/Energia
Elétrica

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Emissões
atmosféricas

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2

Diesel/Energia
Elétrica
Carvão ativado

Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
nc

Borges, 2004

Emissões
Borges, 2004/
Ecoinvent 2.2
atmosféricas
Carvão ativado nc
Emissões
Monitoramento
Diesel
Borges, 2004
atmosféricas
Borges, 2004
Quadro 16 - Fontes dos principais dados de inventário para Dessorção Térmica
Fonte: Elaborado pela autora
nc: não consta
Resfriamento do vapor
Tratamento do vapor

5.4.3 Avaliação de Impactos do Ciclo de Vida (AICV)
Uma vez declarado o risco e a necessidade de remediação da AC no estudo de
caso, a avaliação dos impactos primários, ou da contaminação, não se faz necessária.
Uma vez que, para esse caso, a alternativa de atenuação natural não é considerada.
Em relação à avaliação do impacto do ciclo de vida das tecnologias de
remediação, esta será possível quando a investigação detalhada do estudo for
concluída e os níveis de contaminantes da área estabelecidos, possibilitando a
definição da unidade funcional para o estudo.
Além da investigação detalhada, os valores para ICV das tecnologias de
remediação consideradas nesse estudo deverão ser levantados nos pilotos das
tecnologias que se encontram em desenvolvimento pelas equipes responsáveis desse
estudo de remediação.
Os valores numéricos inventariados serão caracterizados e convertidos em
categorias de impacto pelo método ReCiPe, utilizando-se o software Simapro 7.3.3,
possibilitando a comparação entre as tecnologias viáveis técnica e economicamente,
em relação às categorias de impacto ambiental, intermediárias e finais.
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5.4.4 Interpretação
O delineamento para a ACV de tecnologias de remediação para a Rua Cápua foi
realizado com base da revisão sobre as tecnologias e entrevistas às equipes técnicas
responsáveis por cada tecnologia.
O estudo tem seu escopo delimitado aos processos na área contaminada e inclui
o transporte dos materiais e equipamentos necessários para a aplicação das
tecnologias, bem como os principais insumos utilizados.
A ausência de dados para o inventário de processos de remediação é fator
limitante aos estudos de ACV em tecnologias de remediação. O estudo encontrou
limitações para a avaliação das tecnologias dessorção térmica (carvão ativado),
biorremediação (cultura de microorganismos) e nanorremediação (nanopartículas de
Fe).
Além dos impactos relacionados na avaliação do ciclo de vida de tecnologias de
remediação para a Rua Cápua, deve-se considerar o risco da aplicação das
tecnologias, uma vez que a área contaminada encontra-se em área residencial e na
margem esquerda do Rio do Oratório. Alterações no pH do solo e no aquífero, emissão
de particulados, manipulação de resíduo contaminado podem causar distúrbios ao
ecossistema e à comunidade local.
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CONCLUSÃO

A ACV é um método que vem sendo utilizado para avaliar tecnologias de
remediação. Na revisão sistemática realizada neste estudo, constatou-se que 39 artigos
científicos referiram-se ao uso de ACV para avaliar tecnologias de remediação, sendo
os anos de 2010 e 2011, os de maior incidênca de produção, com cerca de 38 % do
total, em um período de tempo de quinze anos (1997 a 2011).
Treze estudos foram completos de aplicação de ACV, sendo sete para
alternativas tecnológicas ex situ, cinco para alternativas ex situ e in situ e apenas um
estudou e contemplou apenas alternativa in situ. O contaminante de maior incidência
entre os estudos foi o HPA, que apareceu em três estudos. Nenhum estudo foi
encontrado referente ao uso de ACV para remediação de área contaminada por HCH.
A aplicação da ACV nos estudos de caso pesquisados propiciou resultados para
a tomada de decisão quanto a avaliação de impactos ambientais de tecnologias de
remediação. Contudo, limitações acerca da complexidade do processo e carência de
dados se destacam entre as fraquezas deste tipo de estudo. É preciso um alto grau de
desenvolvimento e conhecimento das tecnologias envolvidas, bem como inventários
específicos aos processos de remediação. Escolhas e inferências devem ser feitas ao
longo da avaliação, o que o torna um método com alta dependência do nível de
conhecimento da equipe responsável pela avaliação e/ou dos experts consultados. Em
relação às alternativas tecnológicas consideradas no estudo de caso objeto desta
dissertação e com base na revisão, pode-se afirmar que as tecnologias mais rápidas
para a degradação do contaminante, como a dessorção térmica e o tratamento químico
apresentaram impactos potencialmente relevantes, como grande consumo de energia
no caso da dessorção e alteração no pH meio tratado no caso do tratamento químico. A
nanorremediação pode atuar como agente carreador de metais tóxicos, apesar de não
haver muitos estudos sobre suas consequências ao meio ambiente. As tecnologias de
remediação consideradas ambientalmente amigáveis, biorremediação in situ e a
fitorremediação, são as alternativas mais brandas em relação aos impactos ambientais,
no entanto, apresentam aspectos ambientais que devem ser considerados na avaliação
ambiental, como consumo de água e energia, emissões atmosféricas e alterações ao
meio. Vale ressaltar a necessidade de desenvolvimento de estudos nacionais de ICV
para insumos de tecnologias de remediação como cultura de micro-organismos,
nanopartículas de ferro, sementes ou mudas para fitorremediação e carvão ativado.
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O estudo é inédito no país e apresenta a aplicação da ACV em tecnologias de
remediação. O delineamento da ACV das alternativas tecnológicas consideradas para a
Rua Cápua permite desdobramento e aplicação na ACV de distintas tecnologias de
remediação em diversos cenários de contaminação. É inovador por propor a inserção
da variável ambiental ao atual sistema de gerenciamento de áreas contaminhadas no
Estado de São Paulo. A fim de obter resultados confiáveis da aplicação da ACV em
tecnologias de remediação, faz-se necessário o levantamento e desenvolvimento de
dados de ICV específicos; para tal objetivo, a inserção do método da ACV nas políticas
públicas pode incentivar o

desenvolvimento de inventários nos setores público e

privado.
A inserção da variável ambiental ao atual sistema de gerenciamento de áreas
contaminadas pode potencializar o benefício da remediação e proporcionar ganhos
como melhores condições ambientais à comunidade local durante a remediação, bem
como a diminuição de riscos intrínsecos aos processos de remediação. Globalmente, a
inserção da variável ambiental ao processo de seleção entre tecnologias, propicia
escolhas responsáveis, seja em relação à saude humana, diminuição do uso dos
recursos naturais ou manutenção dos ecossistemas.
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SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS

O estudo apresentado sugere a avaliação ambiental, por meio do método da
ACV, das alternativas consideradas viáveis técnica e economicamente no estudo de
caso da área contaminada por HCH na Rua Cápua. A avaliação prospectiva deve
aplicar a estrutura desenvolvida neste trabalho, de forma a assegurar a consideração
da vertente ambiental no processo decisório.
Elaborar proposta à CETESB para a inclusão da avaliação ambiental das
tecnologias de remediação ao atual sistema de gerenciamento de áreas contaminadas.
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SUMMARY: The purpose of this paper is to present an analytical framework for using
the Life Cycle Assessment (LCA) approach to assess technologies that can be applied
to the remediation process of sites contaminated with hexachlorocyclohexane (HCH).
The discussion presented in this paper is the result of a preliminary brainstorming
carried out in the context of a large-scope remediation project undertaken by Institute for
Technological Research of the State of São Paulo (IPT) in a contaminated area located
at Santo Andre, Brazil. It is expected that its results can be useful to orient future studies
using such an approach in other similar contaminated sites.

1. INTRODUCTION
The intrinsic environmental impacts of contaminated sites, as well as risk analysis,
timeline and the cost of the treatment have been used as decision factors for
contaminated site remediation. Although remediation technologies solve environmental
and public health issues, they can generate negative environmental externalities as well.
The potential effects on human health and the environment, both adverse and beneficial,
are important aspects that need to be considered.
Life Cycle Assessment (LCA) is becoming an accepted tool for decision makers in
site remediation field. A LCA study can be applied for choosing among technologies or to
evaluate a determinate technique. LCA application for site remediation technologies has
been described by some authors (Lemming et al ., 2010; Morais et al, 2010 and Suer et
al.,2004). Generically, the goal of a LCA study is to assess the environmental burdens of
a product or a process, identifying and quantifying raw material use, energy consumption
and waste generation with the objective of to evaluate impacts and to improve possible
environmental issues. In a LCA study, the elementary fluxes related to a functional unity
are defined and its inputs and outputs are raised up. From this inventory results a large

107

number of numeric data, which is aggregated and accounted to assess the
environmental impacts. A framework establishes the functional unity, the reference fluxes
and systems boundaries of a LCA study.
This study is based on a conceptual model of LCA application in a HCH contaminated
area in the Santo Andre municipality, Brazil. In this case, bioremediation,
phytoremediation, nanotechnology, thermal desorption and chemical oxidation are being
considered for in situ and ex situ treatments. Based on the case study and the literature
review, a framework with elementary fluxes and the system boundaries for in situ
bioremediation, phytoremediation, nanotechnology and thermal desorption remediation
options was developed. The objective of this framework is to explore these techniques
to highlight their potential impacts. It is important to point out that the boundaries of the
framework is a dashed line (system frontier) since they are different for each
contaminated area to be taken into account.

2. CASE STUDY: A CONTAMINATED SITE IN SANTO ANDRE, BRAZIL
Hexachlorocyclohexane (HCH) is a chlorate synthetic recalcitrant chemical and it can
present itself as eight different isomers. Alpha (a), beta (p), delta (8) and gamma (y)
isomers are the most frequently found. The relative persistence of each isomer is
generally attributed to the orientation of the chlorine atoms in the molecule. The p-HCH
is the most persistent isomer but only one isomer, y-HCH (lindane), possesses pesticide
properties. Technical HCH and lindane uses were prohibited in many countries due
health and environmental risks (Willett, 1998). A number of areas worldwide were
contaminated by HCH and some of them have been described (Zhang et ah, 2009;
Abhilash & Singh, 2008; Duan et ah, 2008; Concha-Graña et ah, 2006). In Brazil, from
1962 to 1985, it was produced 98 583 tonnes of HCH. It is estimated a total of 100,000
to 200,000 tonnes of soil contaminated with HCH, with the disposal of around 50,000
tonnes of waste HCH (Li, 1999).
The case considered in this paper is a parcel of land contaminated by residues of
pesticides
production that have been stored for the last 20 years. In a 10,500 m² area, mass from
about
26,000 to 32.000t 43,000 m³ of contaminated soil was stored in 7 cells (see Figure 1).
Ihe local cells were made of PVC and geotextile material and covered by sand and clay.
Cells, soil and groundwater also present high level of contaminants: y-HCH lindane, pHCH, a-HCH (see Table 1), benzene and inorganic compounds as lead, antimony,
copper, barium, chromium, mercury and nickel (IPT, 2009).
Table 1. Minimum (Min) and Maximum (Max) Concentration of HCH isomers
mgkg-1
Sample
Cell 1
s
Cell 2
Cell 3
Cell 4
Cell 6
Cell 7

-HCH
Min
26
23
6
53
2
0.2

Max
2364
641
419
466
29
1

-HCH
Min
26
8
19
15
19
4

Max
1655
99
160
649
1
1

-HCH
Mi n
0.5
1
0.4
2
0.5
0.2

Max
83
13
8
14
1
1

-HCH
Min
8
7
15
13
10
6

Max
104
14
16
38
23
13
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Figure 1. Location of the studied area and HCH cells positions.

3. PROCEDURES
This study involved literature review and the elaboration of a theoretical framework
for remediation techniques considering phytoremediation, thermal desorption,
nantecnology and bioremediation as possible options.
The key words used to search the literature were the following: LCA, contaminated
site, site remediation, HCH and environmental aspects. Seven papers out of twenty
were selected for a prospective study. Based on these seven articles relevant
information typical of ACV studies was summarized (see Table 2). The crucial
information were related to contaminants and technology type, functional unity,
environmental aspects, impact categories, time boundary, and LCIA (Life Cycle
Inventory Assessment) database.
Based on a literature review of the state of the art of the application of LCA to
assess technologies to be used in the remediation of contaminated sites, it was
designed a preliminary framework based on an area contaminated by HCH to orient
future studies undertaking this theoretical approach. The structure and proceedings of
a LCA study determined by International Standardization Organization, series ISO
14040:2006, was taken as a reference to develop the framework. It was considered
the most important inputs, outputs and steps of each remediation techniques that can
be applied to HCH contaminated areas.
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4. RESULTS AND DISCUSSION
Information gathered from the literature review revealed that there are a number of
studies for a variety of contaminants, but none dealing specifically with the LCA
approach taking into account technologies used to remediate areas contaminated
with HCH. Two studies using LCA as tool to assess one specific remediation option
were found (see Table 2). Page et al. (1999) used it as an approach to assess the
excavation and disposal of lead and Toffoletto et al. (2004) used it to assess the
above ground biopiles treatment for diesel. In general, it was observed that most of
the studies apply LCA to measure pros and cons of different treatment options, e.g.
Blanc et al. (2004) used it to compare on site containment, liming, offsite landfilling
and bio-leaching technologies. The functional unity in remediation field usually is
related to an amount of soil or groundwater to be treated and a target concentration of
contaminants to be reached, for instance: to reduce from 6,145 mg/kg to 700 mg/kg
8.000 m of contaminated soil (Toffoletto et al., 2004). Inventory parameters are
related to energy fluxes and systems and, in most of the papers reviewed, the inputs
are energy, raw material and water consumption; the outputs are waste, residual
water and emissions to the air, water and soil. Impact categories may vary in different
studies. In a broad scope study, Volkwein et al., 1999 considered fossil resources
consumption, water consumption, land use, global warming, acidification, smog
photo-oxidant formation, toxicity, odor and noise. In a LCA study, the choice of the
timeframe may interfere on the results, since there are technologies that have a high
impact in the first years of application (biopiles), but when the remediation process
ends up, these impacts tend to be attenuated. In other situations involving disposal in
a landfill, for instance, this technology causes a certain level of environmental impact
for many years. In this regard, Cadotte et al._ (2007) and Toffoletto et al. (2004)
considered a 2-years timeframe while Godin et al. (2004) considered a 50-years
timeframe. The software SIMAPRO was used by Toffoletto et a/.(2004) and Godin et
al. (2004) and these authors used EDIP 97 as LCIA (Life Cycle Inventory
Assessment) model.
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Table 2. Overview of state of the art of LCA in site remediation

To the extent that the preliminary discussions of the group involved in the Santo
Andre project allow, it can be said that remediation technology applicable at the
local level tend to be preferable in the Santo Andre contaminated area since it is a
relatively small one. In this regard, the in-situ bioremediation technique (see Figure
2a) is one that is being considered to be tested in the area. One of its major
advantages is that its primary impacts are low, since its process does not demand
any transport, excavation and landfill. On the other hand, it is important to consider
that this technique usually takes a long time to reduce the contaminants level and
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secondary impacts can be high, e.g. producing wall materials, electron acceptors
or other additives. To promote contaminant biodegradation, nutrients are injected
into the soil. They may be discharged or leached into the surrounding surface
waters or groundwater, contributing to eutrophication. This technique may also
affect the site’s indigenous microbial population causing alteration in its
environment. It can be either negative, reducing population activities, or positive,
such as nutrient addition and soil aeration (Diamond et al., 1999). According to
Raina et a/.2008, HCH is converted into cyclohexenols and cyclohexenediols by
the haloalkane dehalogenase LinB from Sphingobium indicum B90A.
HCH phytoremediation (see Figure 2b) consists of using vegetation to
remediate
contaminated
sites,
via
phytoextration,
phytostabilisation,
phytodegradation, phytovolatilization, and rhizodegradation. Vegetation selection is
based on ability of plants to evapotranspirate groundwater and to accumulate
contaminants, depth of their root and rapid growth. Abhilash and Singh (2010)
estimated that W. somnifera can accumulate 764-944 mg of HCH per acre after
145-day cultivation. Phytoremediation option consumes energy in site preparation
(when it is needed), transport and plantation. In its maintenance phase, solar
energy is converted into mass by plants. In waste fluxes, the containers of seeds
and fertilizers represent the major volume. There are emissions in seeds and
fertilizers production, transport, site preparation and planting.
Nanotechnology refers to the use of materials and structures with nanoscale
dimensions, usually ranging from 1-100 nanometers (nm). It is considered a
potential way to help in the development of new technologies for remediation
(Biswas and Wu, 2005). The use of nanoscale zero-valent iron is described for the
remediation of groundwater impacted by a variety of contaminants, including
chlorinated hydrocarbons. Nanoscale iron y-HCH was explored to degrade y-HCH
in the laboratory (Elliott et. al., 2009). In terms of in situ remediation the
nanoparticles must be transported to the area and after to be applied by injection.
Some compounds are mentioned to be generated (see Figure 2c).
In situ thermal desorption is necessary at least two associated systems (see Figure
2d), one for soil heating and one for extraction of vapors and liquids eventually
generated, depending on the range of the temperature applied as well as on
melting and boiling of the contaminant. Thermal desorption separates the
contaminants from the soil matrix, operating at temperatures ranging from 600 to
800°C. Dehydrohalogenation of y-HCH, for example, produce trichlorobenzenes,
followed by subsequent hydrolysis and hydride/chloride exchange to form
chlorophenols, lower chlorobenzenes, and phenol (Kubátová et. al., 2002).
Intermediate compounds generated in different remediation techniques are
important outputs to be considered in LCA and in risk assessment.
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Figure 2. Preliminary analytical framework for a Hexachlorocyclohexane (HCH)
contaminated site. a) in-situ bioremediation; b) in-situ phytoremediation; c) in-situ
nanotechnology and d) thermal desorption.

5. CONCLUSION
There are no HCH remediation studies using LCA approach in the reviewed
literature. In this regard, the framework presented in this paper is a generic and
qualitative one and was designed to orient future studies in the Santo Andre area as
well as others in Brazil. Life cycle assessment is a systematic and effective tool for
environmental assessment of the different site remediation options.

ACKNOWLEDGEMENTS
The authors acknowledge the Brazilian Development Bank (BNDES) for the financial
support.

REFERENCES
Abhilash P.C. and Singh N. (2008) Distribution of hexachlorocyclohexane isomers in
soil samples from a small scale industrial area of Lucknow, North India, associated
with lindane production. Chemosphere, v. 73, p.1011-1015.

113

Abhilash P.C. and Singh N. (2010) Withania somnifera Dunal-mediated dissipation of
lindane from simulated soil: implications for rhizoremediation of contaminated soil.
Journal of soils and sediments, Berlin, v. 10., n. 2., march, pp. 272-282.
Bayer P. and Finkel M. (2006) Life cycle assessment of active and passive
groundwater remediation technologies. Journal of Contaminant Hydrology,
Amsterdam, v. 83, n.3/4, p.171-199.
Biswas P. and Wu C.Y. (2005) Nanoparticles and the Environment. Air & Waste
Manage. Assoc, v. 55, p.708-746.
Blanc A., Métivier-Pignon H., Gourdon R. & Rousseaux P. (2004) Life cycle
assessment as a tool for controlling the development of technical activities:
application to the remediation of a site contaminated by sulfur. Advances In
Environmental Research, v. 8, p.613-627.
Cadotte M., Deschênes L. & Samson R. (2007) Selection of a remediation scenario
for a diesel-contaminated site using LCA. International Journal of Life Cycle
Assessment, v. 12, n. 4, 04 may, p.239-251.
Concha-Graña E., Tuernes-Carou M.I., Muniategui-Lorenzo S., López-Mahía P.,
Prada-Rodríguez D. & Fernández-Fernández E. (2006) Evaluation of HCH
isomers and metabolites in soils, leachates, river water and sediments of a highly
contaminated area. Chemosphere, v. 64, p.588-595.
Diamond M.L., Page C.A., Campbell M., McKenna S. & Lall R. (1999) Life-cycle
framework for assessment of site remediation options: method and generic
survey. Environmental Toxicology And Chemistry, v. 18, n. 4, p.788-800.
Duan L., Zhang N., Wang Y., Zhang C, Zhu L. & Chen W. (2008) Release of
hexachlorocyclohexanes from historically and freshly contaminated soils in China:
Implications for fate and regulation. Environmental Pollution, v. 156, p.753-759.
Godin J., Ménard J., Hains S., Deschênes L. & Samson R., (2004) Combined use of
life cycle assessment and groundwater transport modeling to support
contaminated site management. Human And Ecological Risk Assessment,
Montreal, v. 10, p.1099-1116.
Elliott D. W., Lien H.L. & Zhang W.X. (2009) Degradation of Lindane by Zero-Valent
Iron Nanoparticles. Journal of Environmental Engineering, v. 135, n.5, may, p.
317-324.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
(IPT). Relatório técnico IPT nº 115053-205 - Desenvolvimento de alternativas
Tecnológicas para tratamento de solo e água subterrânea, contaminados com
HCH (Hexaclorociclohexano), na área do Bota-fora situado à Rua Cápua, Santo
André, SP. São Paulo, 2009.
INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION. ISO 14040: Environmental
management: Life cycle assessment. Principles and framework. ISO International
Organization for Standardization. Genebra, (1997).
Kubátová A., Lagadec A.J.M., Hawthorne S.B. (2002) Dechlorination of Lindane,
Dieldrin, Tetrachloroethane, Trichloroethene, and PVC in Subcritical Water.
Environmental Science & Technology, v. 36, n. 6, p.1337-1343.
Lemming G., Hauschild M.Z., Bjerg P.L. (2010) Life cycle assessment of soil and
groundwater remediation technologies: literature review. International Journal of
Life Cycle Assessment, v. 15, p.115-127.
Li Y.F. (1999) Global technical hexachlorocyclohexane usage and its contamination
consequences in the Environment: From 1948 to 1997. Science of the Total
Environment, v. 232, n. 3, p.121-158.

114

Morais SA. and Delerue-Matos C. (2010) A perspective on LCA application in site
remediation services: critical review of challenges. Journal of Hazardous
Materials, v. 175, p.12-22.
Page C.A., Diamond M.L., Campbell M. & McKenna. S. (1999) Life-cycle framework
for assessment of site remediation options: case stud. Environmental Toxicology
And Chemistry, Usa, v. 18, n. 4, p.801-810.
Raina V., Rentsch D., Geiger T., Sharma P., Buser H.R., Holliger C, Lal R. & Kohlerh
H.P.E. (2008) New Metabolites in the Degradation of r- and yHexachlorocyclohexane (HCH): Pentachlorocyclohexenes Are Hydroxylated to
Cyclohexenols and Cyclohexenediols by the Haloalkane Dehalogenase LinB from
Sphingobium indicum B90A. Journal of Agriculture and Food Chemistry, v. 56, p.
6594-6603.
Suer P., Nilsson-Paledal S. & Norrman J. (2004) LCA for site remediation: A
literature review. Soil & Sediment Contamination: An International Journal, v. 13,
n. 4, p.415-425.
Toffoletto L., Deschênes L. & Samson R. (2004) LCA of ex-Situ bioremediation of
diesel-contaminated soil. International Journal of Life Cycle Assessment, v. 10, n.
6, oct, p.406-416.
Volkwein S., Hurting H.W. & Klöpffer W. (1999) Life cycle assessment of
contaminated sites remediation. International Journal Of Life Cycle Assessment, v.
4, n. 5, p.263-274.
Willett K.L., Ulrich E.M. & Hites RA. (1998) Differential toxicity and environmental
fates of hexachlorocyclohexane isomers. Environmental Science & Technology, v.
32, n. 15, p.21972207.
Zhang L., Dong L., Shi S., Zhou L., Zhang T. & Huang Y. (2009) Organochlorine
pesticides contamination in surface soils from two pesticide factories in Southeast
China. Chemosphere, v. 77, p.628-633.

115

APÊNDICE II

SUSTENTABILIDADE NA SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS DE
REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS.

Ana Carolina La Laina Cunha*
Mauro Silva Ruiz
Cláudia Echevenguá Teixeira
*

Endereço: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Centro de Tecnologias Ambientais e
Energéticas / Gerência de Gestão Tecnológica. Av. Prof. Almeida Prado, 532 Cidade Universitária, Butantã, São
Paulo, CEP: 05508-901, São Paulo, Brasil. Telefone (11) 3767-4151/ anacunha@ipt.br / ruiz@ipt.br /
cteixeira@ipt.br

RESUMO
Este trabalho discute o uso de métodos voltados a auxiliar a tomada de decisão, em
relação à avaliação de alternativas de remediação de áreas contaminadas, dentro do
princípio da sustentabilidade. A análise de Multi- Critério (AMC) e a Avaliação do
Ciclo de Vida (ACV) são citadas como métodos utilizados para hierarquizar
tecnologias sob a ótica da sustentabilidade. Dentro deste contexto, o presente
trabalho ilustra o tema com um modelo no qual esta abordagem seria aplicada para
avaliar cinco rotas tecnológicas de remediação para uma área contaminada com
hexaclociclohexano (HCH).
PALAVRAS-CHAVE:

sustentabilidade,

ciclo

de

vida,

áreas

contaminadas,

organoclorados
INTRODUÇÃO
As técnicas de remedição podem durar um longo período de tempo e ser
altamente impactantes ao meio ambiente, seja em relação ao consumo de recursos
naturais, emissão de gases e efluentes, gerações de resíduos, uso da terra entre
outros. O termo remediação sustentável aparece em 2006, utilizado pelo The
Sustainable Remediation Fórum (SURF), abrindo um diálogo sobre remediação
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sustentável entre os atores envolvidos na decisão e implementação de técnicas de
remediação. A United States Environmental Protection Agency (US EPA) define
“Green Remediation” ou “Remediação Verde” como a prática que considera todos os
efeitos ambientais de uma remediação em cada fase do processo, e incorpora
estratégias para maximizar o benefício ambiental da remediação. Remediação
sustentável é amplamente definida pelo SURF como a técnica ou a combinação das
técnicas de remediação que considera a melhor combinação considerando fatores
ambientais, sociais e econômicos (BAKER; FINKEL, 2006).
1. REMEDIAÇÃO SUSTENTÁVEL
A escolha de técnicas de remediação de uma área contaminada envolve
aspectos como a tecnologia disponível, custo e o prazo. Da mesma forma, a
avaliação de risco e a avaliação do impacto ambiental associados devem ser
consideradas para a tomada de decisão. Onwubuya et al (2009) realizou uma
revisão crítica das ferramentas de suporte de decisão em termos de servirem ao
propósito de aplicação de tecnologias de remediação menos agressivas. Os autores
revisam a ACV entre outras ferramentas de decisão como Análise Multi-Criterial
(AMC), Análise de Custo-Benefício (ACB) e a Análise de Custo Efetividade. (ACE).
Segundo Pollard et al. (2008), a ACV e a AMC são ferramentas que têm sido
amplamente utilizadas para a coleta de informações detalhadas em aspectos de
suporte a decisões ambientais em ecologia industrial e análise de sistemas
ambientais. Onwubuya et al (2009) destaca que os dirigentes do projeto, bem como
a avaliação de risco e a viabilidade técnica e sustentabilidade são fatores chave na
seleção de técnicas de remediação na União Européia
( Figura 1).

Figura 1 - Fatores chave na seleção de tecnologias de remediação na União
européia (CLARINET, 2002 apud ONWUBUYA et al., 2009 adaptada).
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2. USO DA ANÁLISE DE MULTI-CRITÉRIO (AMC) EM REMEDIAÇÃO
O uso da AMC na remediação e desenvolvimento de áreas contaminadas têm
aumentado pelo fato do assunto geralmente envolver múltiplos grupos de interesse.
Esta ferramenta é usada na análise de sistemas ambientais para avaliar um
problema priorizando alternativas múltiplas, tendo como referência vários critérios
que podem ter diferentes unidades (HERMANN; KROEZE; JAWJIT, 2007). Suas
técnicas podem ser usadas para identificação e seleção de uma opção dentre várias,
ranqueamento de opções, listagem de um número limitado de opções para avaliação
mais detalhada subseqüente, ou simplesmente para distinguir possibilidades
aceitáveis de não aceitáveis (ZOPOUNIDIS;DOUMPUS, 2002). Isto é feito via
avaliação de informações de forma consistente, na qual os diferentes fatores são
ponderados entre si por meio de pesos a eles atribuídos. Esta técnica baseia-se
fortemente no julgamento de um grupo de pessoas que tomam decisões, que inclui
grupos de interesses e especialistas. A subjetividade resultante deste processo pode
culminar em algum nível de enviesamento de resultados. A AMC tem sido
recomendada no desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão para prover
uma estrutura formal que combina conjuntamente fatores relevantes de natureza
ambiental, tecnológica e econômica, como no caso de áreas contaminadas. A
Análise de Decisão Multi-Atributo (ADMA) é uma das ferramentas mais usadas entre
as AMC.
3. USO DA AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA (ACV) EM REMEDIAÇÃO
A avaliação do ciclo de vida (ACV) tem sido citada como uma ferramenta na
tomada de decisão em relação à aplicação de tecnologias de remediação. A unidade
funcional de uma ACV para avaliar tecnologias de remediação está geralmente
relacionada a um montante de solo e/ou aqüífero contaminado, uma concentração
alvo de contaminação a ser atingida e o tempo (TOFFOLETTO et al, 2005).
Volkwein, Hurting e Klöpffer (1999) estudaram ACV em uma área contaminada com
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, óleo mineral e cromo. Os autores
consideraram como entradas energia e matéria prima e como saídas resíduos, água,
transporte, uso da terra, emissões ao ar, água e solo e emissões de ruídos. As
categorias de impacto calculadas com base nesse inventário foram consumo de
recursos fósseis, consumo de água, uso da terra, aquecimento global, acidificação,
potencial de formação de oxidantes fotoquímicos, toxicidade, odor e ruído. O tempo
considerado para a avaliação dos impactos também apresentou grande variação
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nessa revisão, há desde autores que consideraram dois anos (CADOTTE et al,
2007; TOFFOLETTO et al, 2005) até Godin et al. (2004), que considerou 50 anos.
Entende-se que a variável tempo pode mudar completamente os resultados da
avaliação dos impactos de técnicas de remediação, desde que algumas técnicas
apresentam grande impacto inicial que é atenuado no decorrer do tempo, enquanto
outras podem gerar resíduos durante grande período de tempo. O programa de
banco de dados utilizado com maior freqüência (TOFFOLETTO et al, 2005; GODIN
et al., 2004) foi o SIMAPRO e a base de dados Ecoinvent. Alguns autores trabalham
com dados distintos, sem necessariamente utilizar um programa.
4. ESTUDO DE CASO
Um projeto aprovado pelo IPT junto ao BNDES visa à avaliação prospectiva
de tecnologias para tratamento de resíduos e remediação de solo e água
subterrânea contaminados com organoclorados. Estes resíduos, contaminados com
hexaclociclohexano (HCH), oriundos da produção do pesticida lindano (γ-HCH)
foram dispostos no solo com mínimas condições de controle e armazenados durante
20 anos em uma determinada área do estado de São Paulo (Figura 2). As 7 células
contêm um volume aproximado de resíduos de 17.500 m³ e a massa correspondente
de cerca de 26.000 a 32.000 t (adotando-se massa específica natural entre 1,5 e 1,8
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t/m³). Células e solo apresentam altos níveis de contaminação.

Figura 2 - Imagem da área contaminada e células

Para essa área contaminada, cinco tecnologias de tratamento e remediação
são propostas: fitorremediação, biorremediação, tratamento químico, nanotecnologia
e dessorção térmica. Cunha et al (2010), apresentaram o fluxo de referência
preliminar para as tecnologias de fitorremediação, biorremediação, nanotecnologia e
dessorção térmica. Os autores ressaltam que na aplicação destas tecnologias para o
caso de remoção de hexaclociclohexano produtos intermediários são gerados como
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emissões. Além disso, não há balanços de massa e detalhamento de aspectos
ambientais (inventários para ACV) no Brasil associados a estas tecnologias e
contaminante.
O projeto prevê a hierarquização dessas tecnologias e eventuais combinações
delas, envolvendo algum nível de avaliação técnico-econômica por meio da AMC.
Para se efetuar esta hierarquização foram estabelecidos três passos fundamentais:
(i) definição clara do problema; (ii) definição dos objetivos; e (iii) definição de
alternativas relacionadas a cada objetivo. Em relação ao aspecto ambiental da
sustentabilidade, as cargas ambientais de cada tecnologia serão calculadas nesse
estudo de caso, por meio da ACV, com o objetivo de reduzir o nível de
contaminantes do solo aos níveis determinados pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB) com a menor carga ambiental possível (Figura 3).

Figura 3 - Esquema do Universo de Estudo para ACV
Na continuidade do projeto, a partir da caracterização da área e do
desenvolvimento das tecnologias para o contaminante em questão, a ACV servirá
como base para a hierarquização das tecnologias selecionadas em relação à
variável ambiental. Esse estudo demonstra, de maneira preliminar, como a AMC e a
ACV poderiam ser aplicadas no caso.
5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A aplicação da ACV com essa finalidade de seleção possibilita racionalizar o
uso de recursos e minimizar impactos ambientais, potencializando o benefício
ambiental da remediação. Esta técnica dentro do contexto da sustentabilidade é de
uma tendência global e que deve ser incorporada como metodologia para toma de
decisão em relação às alternativas de remediação.
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