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RESUMO: A contaminação de solo com petróleo é uma das grandes preocupações das 

indústrias que atuam no ramo e também dos órgãos ambientais. O petróleo é constituído 

basicamente por hidrocarbonetos alcanos e aromáticos. Os exemplos mais comuns dos 

hidrocarbonetos poliaromáticos são: naftaleno, antraceno, fenantreno, benzopireno e seus 

vários isômeros. Estas substâncias apresentam efeitos nocivos ao ser humano e ao meio 

ambiente. Logo, este trabalho tem como principal objetivo, estudar o processo de oxidação 

avançada, utilizando o oxidante permanganato de potássio (KMnO4), na remediação de solos 

contaminados com dois hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs): antraceno e fenantreno. Este 

estudo foi realizado em escala de bancada, sendo a primeira etapa realizada experimentos em 

batelada, utilizando as variáveis: tempo de remediação e dosagem do oxidante. Na segunda 

etapa, a remediação foi realizada em regime contínuo utilizando coluna de leito fixo, para esta 

etapa a única variável foi tempo de remediação. A concentração do oxidante nesta etapa, foi 

baseada no melhor resultado obtido nos ensaios em batelada, 2464 mg/L. Os resultados da 

degradação destes contaminantes foram satisfatórios, nas seguintes dosagens de oxidante e 

tempo de remediação: (a) 5g de oxidante por kg de solo em 48 horas, foram obtidos 

contaminantes residuais de 28 mg de fenantreno e 1,25 mg de antraceno por kg de solo e (b) 

para 7g de oxidante por kg de solo em 48 horas restaram 24 mg de  fenantreno  e 0,77 mg de 

antraceno por kg de solo, ficando abaixo dos valores de intervenção residencial e industrial 

propostos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

 
 
Palavras-chave: oxidação química, remediação de solo, hidrocarbonetos poliaromáticos. 
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ABSTRACT 

 
The soil contamination with petroleum is one of the major concern of industries operating in 

the field and also of environmental agencies. The petroleum consists mainly of alkanes and 

aromatic hydrocarbons. The most common examples of hydrocarbons polyaromatic are: 

naphthalene, anthracene, phenanthrene, benzopyrene and their various isomers. These 

substances cause adverse effects on human and the environment. Thus, the main objective of 

this work is to study the advanced oxidation process using the oxidant potassium 

permanganate (KMnO4) for remediation of soils contaminated with two polyaromatic 

hydrocarbons (PAHs): anthracene and phenanthrene. This study was conducted at bench 

scale, where the first stage was at batch experiment, using the variables: the time and oxidant 

dosage in the soil. The second stage was the remediation conducted in continous by a fix 

column, to this stage, the only variable was remediation time. The concentration of oxidant in 

this stage was based on the best result obtained in the tests at batch, 2,464 mg / L.  The results 

of degradation these contaminants were satisfactory, at the following dosages and time: (a) 5g 

of oxidant per kg soil for 48 hours, it was obtained residual contaminants 28 mg phenanthrene 

and 1.25 mg anthracene per kg of soil and (b) for 7g of oxidant per kg soil in 48 hours 

remaining 24 mg phenanthrene and anthracene 0.77 mg per kg soil, and therefore below the 

intervention limit residential and industrial proposed by the State Company of Environmental 

Sao Paulo (CETESB). 

 

 
Keywords: chemistry oxidation, soil remediation, polyaromatic hydrocarbons. 
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“Se enxerguei longe foi porque me apoiei nos 

ombros dos meus gigantes, meus pais.” 

 
Isaac Newton (adaptado).  
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1. Introdução 
 

 

 A exploração petrolífera é de grande importância para a economia mundial, porém, é 

uma atividade geradora de impactos ambientais significativos, ou seja, é uma atividade 

potencialmente poluidora. O petróleo é composto, basicamente, por hidrocarbonetos, 

nitrogênio, enxofre e oxigênio. Os hidrocarbonetos se dividem em dois grupos: os alifáticos e 

os aromáticos (monoaromáticos e poliaromáticos).  

Os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) têm a característica de ser estável e 

persistente no meio ambiente. Quando dispostos no solo e na água subterrânea contaminam os 

mesmos por sua elevada toxicidade (Greenpeace Brasil, 2009). Essas áreas contaminadas 

representam riscos para os seres vivos, sendo necessária a aplicação de método(s) de 

remediação. 

O mercado de tecnologias ambientais, atualmente, é bastante amplo e uma atenção 

maior tem sido dada aos tratamentos e remediação de solos e águas subterrâneas. Isto pode ser 

entendido pelo fato da geração de resíduos sólidos está sendo cada vez maior e também pela 

existência de políticas ambientais cada vez mais restritivas nos últimos anos (SILVA, 2004). 

Neste contexto, pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de aperfeiçoar os métodos 

e técnicas para eliminação ou diminuição dos contaminantes. As técnicas de tratamentos 

podem ser físicas, térmicas, biológicas e químicas. Dentre as técnicas de remediação 

biológicas, destaca-se: a biorremediação, que utiliza microorganismos para a remoção ou 

atenuação de poluentes presentes no ambiente e a fitorremediação, método que utiliza 

sistemas vegetais para recuperar águas e solos contaminados por poluentes orgânicos ou 

inorgânicos. Dentre as físicas, podem ser citadas: extração a vapor e incineração; já a química, 

tem-se se o processo de oxidação avançada, no qual são utilizados oxidantes para degradar os 

contaminantes orgânicos até a forma de dióxido de carbono e água, sendo este processo uma 

técnica de remediação destrutiva, pois o contaminante é degradado por uma série de reações 

químicas. 

As tecnologias de oxidação química são predominantemente utilizadas para tratar  

contaminantes na área de origem da zona saturada e franja capilar. Freqüentemente as 
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tecnologias de oxidação química são empregadas para tratar pequenas áreas de origem, onde a 

massa de petróleo é mais concentrada (EPA, 2006). 

Diferentes oxidantes têm sido utilizados no processo de oxidação química avançada, 

sendo os mais utilizados: permanganato (MnO4
-), Fenton (peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

ferro (Fe)), persulfato (S2O8
2-)  e ozônio (O3). Antes de se escolher o oxidante a ser utilizado, 

devem ser consideradas as vantagens e desvantagens para cada um de acordo com o meio que 

esteja sendo remediado.  

 Este trabalho teve como principal objetivo estudar o processo de oxidação avançada, 

utilizando o oxidante permanganato de potássio (KMnO4), na remediação de solos 

contaminados com dois HPAs, antraceno e fenantreno.  

Os objetivos específicos foram: caracterizar o solo; desenvolver uma metodologia 

experimental em escala de laboratório para a degradação dos contaminantes no solo; estudar 

as variáveis do processo: concentração dos oxidantes e tempo de remediação. A remediação 

foi realizada nos regimes batelada e contínuo, utilizando, neste último, coluna de leito fixo. 

Para avaliar esta degradação foi utilizado o extrator Soxhlet para a extração dos 

contaminantes residuais do solo e para quantificar este teor de contaminantes foi utilizada 

técnica de cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (CG/EM). 

Este trabalho foi realizado em parceria da UFRN com a USP, contando com as 

experiências dos profissionais de ambas as instituições. 

No Capítulo I, apresentam-se a introdução do tema em estudo e seus objetivos. O 

Capítulo II é apresentado o levantamento de vários conceitos importantes para o entendimento 

do tema em estudo. Logo, neste capítulo são apresentados os aspectos teóricos referentes às 

técnicas de remediação de solos enfatizando a técnica de Processo Oxidativo Avançado 

utilizando permanganato de potássio para solos contaminados com hidrocarbonetos 

poliaromáticos. E ainda, neste capítulo, descrevem-se vários estudos realizados por diversos 

autores e os resultados obtidos. No Capítulo III são descritas as metodologias incluindo os 

materiais utilizados e as condições experimentais empregados na realização deste estudo. No 

Capítulo IV são apresentados os resultados e discussões da caracterização do solo, da análise 

estatística obtida por meio do planejamento experimental para a remediação em batelada e os 

resultados da degradação na remediação em coluna, sendo as conclusões obtidas apresentadas 
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no Capítulo V. E no Capítulo VI são apresentadas as referências bibliográficas citadas ao 

longo desta dissertação. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1 - Solo 

De um modo geral, o solo pode ser definido como um manto superficial formado por 

rocha degradada e, eventualmente, cinzas vulcânicas, em mistura com matéria orgânica em 

decomposição, contendo ainda água e ar em proporções variáveis e organismos vivos. 

Desempenha a importante atividade de sustentar e alimentar os vegetais e funcionar como 

reservatório de água deste ecossistema (BRAGA et al, 2002).  

 De acordo com Silva (2007), a formação dos solos é resultante da ação combinada de 

cinco fatores: clima, natureza dos organismos, material de origem, relevo e idade. Após todo 

o processo de formação de um solo, propriedades específicas podem ser identificadas, tais 

como sua constituição, coloração, textura, estrutura, porosidade e cimentação. 

 Segundo Braga et al (2002), os componentes do solo podem variar de um para outro. 

Em média, os componentes podem ser encontrados na seguinte proporção: 

� 45% de elementos minerais 

� 25% de ar 

� 25% de água 

� 5% de matéria orgânica 

2.1.1 - Propriedades do solo 

De acordo com a CETESB (2001), as propriedades químicas dos solos (pH, teor de 

nutrientes, capacidade de troca iônica, condutividade elétrica e matéria orgânica) são, ao lado 

da atividade biológica, responsáveis pelos principais mecanismos de atenuação de poluentes 

nesse meio. Entre estes podem ser destacados a adsorção, a fixação química, precipitação, 

oxidação, troca e a neutralização que, invariavelmente, ocorrem no solo, e através do manejo 

de suas propriedades podem ser incrementados.  
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2.1.1.1 - Granulometria 

Os solos recebem designações segundo as dimensões das partículas compreendidas 

entre determinados limites convencionais, e no Brasil, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT/NBR 6502/95) classifica os solos de acordo com sua granulometria como 

apresentada na Tabela 2.1. 

                    Tabela 2.1: Classificação dos solos em relação à granulometria. 

Classificação Diâmetro dos Grãos (mm) 

Argila < 0,002 

Silte 0,002 - 0,04  

Areia 0,04 - 2,0  

Cascalho > 2,0 

 
 

Segundo Costa (2004), a areia grossa (0,2 – 2,0mm) e a areia fina (0,04 - 0,2mm) são 

fundamentalmente constituídas por minerais primários, mas, em solos derivados de rochas de 

grão muito fino por haver, sobretudo areia grossa, proporção considerável de pequenos 

fragmentos contendo mais do que uma espécie mineral. A areia grossa tem fraquíssimo poder 

de retenção para a água e substâncias dissolvidas, é muito permeável e, do ponto de vista 

químico, é relativamente inerte.  

 
2.1.1.2 - Porosidade 

 

A porosidade depende de fatores tais como o tamanho e formato das partículas do 

solo, a maneira como essas partículas estão agrupadas e a seleção por tamanho. A porosidade 

de um solo composto por partículas bem arredondadas e de tamanho igual será maior que a 

porosidade de um solo contendo partículas irregulares, e de tamanhos variáveis (SOARES, 

2008). A Tabela 2.2 apresenta a classificação dos solos de acordo com a sua porosidade. 
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Tabela 2.2: Tipos de solo de acordo com a sua porosidade. 

 

Tipo de solo Porosidade (%) 

Argila 34 - 60 

Areia, fina 25 - 53 

Areia, grossa 31- 46 

Dolomita 0 - 30 

Rochas cristalinas fraturadas 0 - 10 

Fonte: Domenico e Schwartz, 1997 apud FIRTA 2000. 

 
 
2.1.1.3 - Área Superficial Específica (ASE) 

A Área Superficial Específica determina a amplitude das reações entre a fase sólida e 

as fases líquidas e gasosas. É a área da superfície das partículas por unidade de massa 

(expresso em m2/g) e varia em função do tamanho e dos tipos dos minerais, ou seja, quanto 

menor o diâmetro da partícula, maior a ASE e quanto maior a ASE, maior a reatividade 

(capacidade de participar de reações químicas) do objeto ou partícula. 

2.1.2 - Zonas do Solo 

 As zonas do solo são divididas em zona não saturada, zona de umidade, zona 

intermediaria, franja de capilaridade e zona saturada como apresentadas na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Caracterização esquemática das zonas do solo 

Fonte:<http://www.oaquiferoguarani.com.br/index_02.htm> 
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A zona não saturada é a parte do solo que está parcialmente preenchida com água. 

Nesta zona, a água está distribuída uniformemente, estando suas moléculas aderidas às 

superfícies dos grãos do solo. É nela que ocorrem os fenômenos de transpiração pelas raízes 

das plantas, de filtração e de autodepuração da água. A zona de umidade do solo está 

localizada logo acima da zona não saturada, na área mais superficial, onde há perda de água 

para a atmosfera por transpiração. A zona intermediária é região compreendida entre a zona 

de umidade do solo e da franja capilar, com umidade menor do que nesta última e maior do 

que a da zona superficial do solo. A franja de capilaridade é a região mais próxima ao nível 

d'água do lençol freático, onde a umidade é maior devido à presença da zona saturada logo 

abaixo. A zona saturada é a região abaixo da zona não saturada onde os poros ou fraturas da 

rocha estão totalmente preenchidos por água (NUNES apud BORGHETTI et al,2004). 

 

2.1.3 - Poluição do solo 

Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 

comprovadamente poluição ou contaminação, causada pela introdução de quaisquer 

substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, 

enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural (CETESB, 

2001).  

De acordo com Braga et al (2002), a poluição do solo pode ser provocada por resíduos 

nas fases sólida, líquida e gasosa, sendo que na primeira forma ela se manifesta com maior 

intensidade por dois principais motivos: as quantidades geradas são grandes e as 

características de imobilidade ou, pelo menos, de muito menor mobilidade dos sólidos 

impõem grandes dificuldades ao seu transporte no meio ambiente. 
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A Figura 2.2 apresenta sucintamente as fontes de poluição do solo e sua migração. 

 

Figura 2.2: Fontes de poluição do solo e sua migração 

Fonte: < http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/solo/poluicao.asp> 

 

Uma das grandes dificuldades em se lidar com os resíduos químicos é a determinação 

das espécies dos produtos químicos envolvidos, devendo ser considerado o comportamento de 

um elemento químico e sua toxicidade no solo e na água. 

 O processo de migração de contaminantes orgânicos no solo é controlado pelas 

propriedades físico-químicas da(s) substância(s) e pelas características do local, dependendo 

das características da área e das propriedades físico-químicas do solo, os contaminantes do 

terreno podem estar móveis ou imóveis (MESQUITA, 2004). Poluentes em fase líquida não-

aquosa (NAPLs), tais como produtos petrolíferos, representam uma séria ameaça para o solo e 

águas subterrâneas (MOHAMED et al,  2007). Os NAPLS podem ser leves (LNAPS) e 

densos (DNAPLS). 

Os LNAPLs são caracterizados por serem mais leves do que a água. Os 

hidrocarbonetos com essa característica estão comumente associados com a produção, refino e 

distribuição de produtos do petróleo, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel e o querosene. 

Segundo Heineck (2009), os DNAPLS são mais difíceis de serem removidos do solo uma vez 

que os mesmos são mais densos do que a água e tem pouca solubilidade. Os hidrocarbonetos 
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com essa característica estão relacionados principalmente às atividades industriais, onde são 

utilizados, por exemplo, hidrocarbonetos clorados, pireno, e fenol. 

 Quando ocorre um grande vazamento de NAPLs no solo, estes migram sob a 

influência da gravidade, deixando gotas residuais na zona não-saturada como apresentado na 

Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Esquema representando a contaminação no subsolo e de aqüíferos causada 

por vazamentos de LNAPLs e DNAPLs. Fonte: SOUZA, 2010. 

 
 
2.1.4 Transporte de contaminantes no Solo 
 

O fenômeno do transporte de poluentes no solo é um processo bastante complexo e 

sua modelagem numérica exige muitos cuidados, principalmente quando se modela, além do 

transporte advectivo-dispersivo, outros fenômenos como a sorção, precipitação, 

biodegradação, decaimento radioativo, dissolução e entre outros estão ocorrendo. O transporte 

molecular de uma substância relativo à outra substância é conhecido como difusão (também 

conhecido como difusão mássica, difusão por gradiente de concentração ou ainda como 
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difusão ordinária) (BIRD, 2002). A convecção é o movimento de espécies induzido por 

agitação ou transporte hidrodinâmico. 

2.2 - O petróleo 

A atividade petrolífera é de grande relevância na economia mundial e exploradora de 

recurso não-renovável e tem como conseqüência a geração de uma quantidade considerável 

de impactos ao meio ambiente. Segundo Thomas (2001), o petróleo é um fluido oleoso, 

inflamável, menos denso que a água, com cheiro característico e de cor variando entre o negro 

e o castanho escuro encontrado em rochas sedimentares, no interior da Terra.  

O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, composto por várias porções de alcanos 

(por exemplo, metano, etano e propano), de compostos aromáticos, tais como, benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX) e os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), elencados 

como: naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno, benzo[a]pireno, entre outros. 

A contaminação do solo com petróleo é uma das grandes preocupações das indústrias 

que atuam no ramo e dos órgãos ambientais. Os riscos nesta atividade surgem desde a etapa 

de extração, transporte, refino até chegar ao consumidor final. Como os campos petrolíferos 

não são localizados, necessariamente, próximos dos terminais e refinarias de óleo e gás, é 

necessário o transporte da produção através de embarcações, caminhões ou tubulações 

(oleodutos e gasodutos). Estes métodos de transporte podem ocasionar a poluição do 

ambiente através de derramamentos acidentais (do petróleo bruto aos seus produtos 

refinados).  

Os acidentes causados por vazamentos de hidrocarbonetos, além das conseqüências 

desastrosas para o meio ambiente, ocorrem, quase sempre, em áreas urbanas, densamente 

povoadas, resultando em riscos de incêndios e explosões em espaços confinados, destacando-

se, os sistemas subterrâneos de águas pluviais, esgoto, telefonia, metrô, eletrificação, subsolo 

de edificações, garagens, escavações, poços de água, entre outros (FAVERA, 2008). 

A Tabela 2.3 apresenta os principais acidentes por vazamentos de petróleo ocorridos 

nos últimos 10 anos. 
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Tabela 2.3: Acidentes Petrolíferos 

Ano Local Causa e Conseqüências 
 

2000 
 

Baía de Guanabara, RJ, 
Brasil. 

Um gasoduto rompido derramou 
343.200 galões de petróleo. 
 

 
2002 

 
Espanha 

Uma plataforma danificada afunda e 
mais de 20 milhões de galões 
permanecem debaixo d'água. 
 

 
 

2003 

 
 

Paquistão 

Um navio petroleiro encalhou e rachou 
em dois pedaços. Um dos seus quatro 
reservatórios de óleo rebentou, 
ocasionando o vazamento de 28.000 
toneladas de petróleo bruto no mar. 
 

 
 

2005 

 
 

Nova Orleans, 
Louisiana. 

O furacão Katrina ocasionou o 
derramamento de mais de 7 milhões 
de litros de óleo de diversas fontes, 
incluindo gasodutos, tanques de 
armazenamento e instalações 
industriais. 
 

 
 

2008 

 
 

Nova Orleans, 
Louisiana. 

A colisão de dois navios petroleiros 
transportando litros de combustível, 
causando o vazamento de milhares de 
litros de combustível. 
 

 
 
 
 

2010 

 
 
 

 
Golfo do México, EUA 

Explosão de uma plataforma 
ocasionou o vazamento de um poço, 
considerado o maior desastre 
ambiental da história dos EUA. O 
derrame produziu danos irreversíveis 
para a vida marinha, as aves e o 
turismo. O óleo continua em sua 
trajetória de destruição levado pelas 
correntezas.  

Fonte: <http://www.infoplease.com/ipa/A0001451.html> 

 

 

2.3 - Hidrocarbonetos Poliaromáticos 

 Os HPAs são constituídos apenas de átomos de carbono e hidrogênio, arranjados na 

forma de dois ou mais anéis aromáticos, devido à possibilidade da fusão de um número 

variável de anéis e das várias posições em que estes anéis podem se ligar entre si. Há 
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atualmente mais de 100 HPAs reconhecidos pela IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry).  

 De acordo com a Agência Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA 

– Enviromental Protection Agency), os 16 HPAs considerados em função de sua importância 

industrial, ambiental e toxicológica, as suas respectivas abreviaturas recomendadas pelo EPA 

estão listadas na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4: Nomes e abreviaturas dos HPAs recomendados pela EPA. 

 

HPA  Abreviatura  

Naftaleno  

Antraceno 

Pireno 

Criseno 

Fenantreno 

Benzo[a]pireno 

Dibenzo[a,h]antraceno  

Benzo[a]antraceno 

Benzo[g,h,i]perileno  

Acenafteno 

Acenaftileno  

Fluoreno 

Fluoranteno 

Benzo[k]fluoranteno 

Benzo[b]fluoranteno 

Indeno[1,2,3-c,d]pireno  

N  

A 

Pi 

Cri  

Fe 

BaP 

DiBahA  

 BaA  

BgP 

 Ac 

Ace 

Fl 

Fluo 

BkFluo 

BbFluo 

IndP 

 

 

Os HPAs interagem fortemente com a matriz do solo e pode até formar diferentes 

fases, devido à sua hidrofobicidade e baixa solubilidade em água (KULIK et al, 2006). Na 

Tabela 2.5 são apresentadas as propriedades físico-químicas dos HPAs. 
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Tabela 2.5: Propriedades físico-químicas de alguns HPAs  

HPA Nº de 

anéis  

Ponto de 

Fusão (ºC) 

Ponto de 

Ebulição (ºC) 

Solubilidade 

em água 

mg/L 

Pressão de 

Vapor (Pa a 20 

ºC) 

Fenantreno 

antraceno 

fluoranteno 

benzo[a]antraceno 

pireno 

criseno 

benzo[a]pireno 

dibenzo[a,h]antraceno 

benzo[g,h,i]perileno 

indeno[1,2,3]c,d]pireno 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

101 

216 

11 

158 

149 

255 

179 

262 

222 

163 

340 

340 

250 

400 

360 

488 

496 

524 

- 

536 

1,29 

0,07 

0,26 

0,014 

0,14 

0,002 

0,0038 

0,0005 

0,0003 

0,062 

0,0853 

0,0267 

8 × 10-4 

6,6 x 10-7 

9,1 x 10-5 

8,4 x 10-5 

6,7 x 10-5 

1,3 x 10-8 

1,3 x 10-8 

1,3 x 10-8 

Fonte: ATSDR, 1995. 

 

HPAs são considerados indicadores de contaminação por combustíveis, por não se 

degradarem no ambiente (Cotta et al, 2009). Segundo a CETESB (2001), alguns exemplos 

mais comuns de HPAs presentes no petróleo e derivados são o naftaleno, antraceno, 

fenantreno e benzopireno e seus vários isômeros. Muitos pesquisadores vêm desenvolvendo 

trabalhos com o objetivo de encontrar alternativas apropriadas para remover contaminantes 

orgânicos do solo e água, principalmente os aromáticos.  

 

2.3.1 Antraceno e Fenantreno 

O antraceno, de fórmula molecular C14H10 (MM= 178,2 g/mol), pode variar na 

aparência de um líquido incolor a um cristal sólido amarelo. É utilizado como intermediário 

na produção de corantes, na produção de fibras sintéticas e como diluente de preservante de 

madeira, além de outros usos (HAWLEY, 1993). O antraceno é formado por 3 anéis 

aromáticos e organizados de forma linear, como apresentado na Figura 2.4. O fenantreno, 
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isômero do antraceno, também possui 3 anéis aromáticos, mas, não estão organizados de 

forma linear, como apresentado na Figura 2.4, é um pó branco e também é utilizado na 

indústria de corantes e de explosivos (JACQUES, 2005).  

 

              Figura 2.4: Estruturas do antraceno e fenantreno. 

Por serem isômeros, o antraceno e fenantreno apresentam muitas propriedades físicas 

semelhantes. As principais diferenças residem no ponto de fusão e as propriedades 

diretamente relacionadas à solubilidade. As propriedades similares do fenantreno e antraceno 

são apresentadas na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 Propriedades físico-químicas similares entre Antraceno e Fenantreno. 

Propriedade Fenantreno Antraceno 

LogKow
1 4,45 - 4,56 4,46 - 4,55 

LogKoc
2 3,4 - 4,3 4,2 - 4,4 

Estado Físico Sólido Sólido 

Densidade 1,18 g/cm3 (25 °C) 1,24 g/cm3 (25 °C) 
                 1logarítimo do coeficiente de partição água-octanol 

            2logarítimo do coeficiente de partição carbono orgânico-água. 

             Fonte: ATSDR, 1995. 

 

 Como apresentado na Tabela 2.6, as propriedades físico-químicas similares do 

antraceno e fenantreno e que são importantes no estudo da contaminação por hidrocarbonetos 

de petróleo são: o coeficiente de partição octanol-água (KOW) que indica a hidrofibicidade ou 

a hidrofilicidade do composto, definido como a razão entre a concentração do composto em 

octanol e a concentração do composto em água; o coeficiente de partição carbono orgânico-

água (KOC), definido como a razão entre a concentração de um composto absorvido pela 
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matéria orgânica na fase de solo por sua concentração na fase aquosa, descreve a tendência de 

um composto particionar entre a água e o carbono orgânico no solo e a densidade, definida 

como a razão da massa pelo volume do composto. A densidade é uma característica física 

importante no processo de transporte dos contaminantes no solo e água subterrânea (FIRTA, 

2000).  

A oxidação química do antraceno e fenantreno é apresentada de acordo com a Equação 
01: 

 

                        2C14H10 + 33O2→28CO2 +10H2O                        (01) 

 

2.3.2 - Efeitos toxicológicos dos HPAs 

 De acordo com a Embrapa (2009), os HPAs são substâncias lipofílicas, ou seja, tem 

afinidade e são solúveis em lipídios, e são também hidrofóbicas, ou seja, não são solúveis na 

água. Podem persistir no ambiente e as suas distribuições nos compartimentos ambientais 

(água, ar, solo, sentimentos, biota aquática e planta) dependem das suas propriedades físico-

químicas e das características de cada compartimento.  

De acordo com a EPA e Clean Water Act (CWA), essas substâncias são divididas em 

dois grupos. O grupo I inclui os 7 mais conhecidos como carcinogênicos: benzo[a]antraceno, 

benzo[a]pireno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, criseno, dibenzo[a,h]antraceno e 

indeno[1,2,3-cd]pireno. O grupo II inclui os 9 não considerados poluentes separadamente, 

mas podem inibir ou aumentar a respostas de HPAs carcinogênicos, eles são: acenafteno, 

acenaftileno, antraceno, benzo [g,h,i]perileno, fluoranteno, naftaleno, fenantreno e pireno 

(EPA, 2006). 

 A preocupação em relação à presença de HPAs no ambiente se deve ao fato destes 

compostos reagirem diretamente ou indiretamente após transformações metabólicas com o 

DNA, tornando-se mutagênicos e carcinogênicos ao homem e aos animas. A exposição de 

humanos e animais aos HPAs ocorre por inalação, exposição oral ou dérmica. A quantidade 

absorvida por inalação varia de acordo com o grau de contaminação atmosférico, que está 

diretamente relacionado com a urbanização, ao tráfego de veículos automotores e com o tipo e 

a industrialização da área. Os alimentos também são considerados outra importante fonte de 
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exposição humana, tanto devido à formação de HPAs durante o cozimento, quanto devido à 

deposição atmosférica sobre grãos, vegetais e frutas (Netto et al, 2000). 

A Tabela 2.7 apresenta a classificação dos HPAs segundo a EPA e seu efeito 

carcinogênico. As numerações apresentadas na classificação do EPA indicam seu efeito 

tóxico nos seres humanos: 1 = carcinogênico para humanos; 2A = provável carcinogênico 

para humanos – limitada evidência em humanos e suficiente em animais; 2B = possível 

carcinogênico em humanos – limitada evidência em humanos e insuficiente em animais; 3 = 

não é classificada como carcinogênica em humanos. 

Tabela 2.7: Classificação dos HPAs prioritários segundo a EPA e quanto a sua 

carcinogenicidade (IARC). 

HPAs IARC EPA 

Naftaleno 2B P 

Acenaftileno NC P 

Acenafteno 3 P 

Fenantreno 3 P 

Antraceno 3 P 

Fluoreno 3 P 

Pireno 3 P 

Fluoranteno 3 P 

Benzo[a]antraceno 2B P 

Criseno 2B P 

Benzo[b]fluoranteno 2B P 

Benzo[k]fluoranteno 2B P 

Benzo[a]pireno 1 P 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 2B P 

Dibenzo[a.h]antraceno 2A P 

Benzo[g,h,i]perileno 3 P 
 
 

IARC – International Agency for Research on Cancer; P = Prioritário; NC = Não 

consta. 
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 De acordo com a Tabela 2.7 o antraceno e fenantreno não são classificados como 

carcinogênicos para seres humanos. Por causa de sua menor toxicidade, em relação a outros 

HPAs, vem sendo usado como modelo para estudos envolvendo a interação dos HPAs no 

meio ambiente. 

2.3.3 - Legislação dos HPAs 

A listagem da Norma Brasileira (NBR) 10004 da Associação Brasileira de Normas e 

Técnicas (ABNT) relaciona substâncias e espécies químicas que conferem periculosidade aos 

resíduos. Dentre estas, estão incluídos diversos HPAs e a presença de um destes compostos no 

resíduo é suficiente para classificá-lo como resíduo perigoso (classe I). 

 No Brasil, apenas o Estado de São Paulo possui legislação que trata de solo e águas 

subterrâneas e de acordo com a CETESB (2005) os valores orientadores para HPAs em solo 

estão apresentados na Tabela 2.8. 

Tabela 2.8: Valores orientadores para HPAs em solo 

      Solo (mg.kg-1 de peso seco) 

Intervenção Substância Prevenção 

Agrícola Residencial Industrial 

Antraceno 0,039 - - - 

Benzo(a)antraceno 0,025 9 20 65 

Benzo(k)fluoranteno 0,38 - - - 

Benzo(g,h,i)perileno 0,057 - - - 

Benzo(a)pireno 0,052  0,4 1,5 3,5 

Criseno 8,1 - - - 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,08 0,15 0,6 1,3 

Fenantreno 3,3  15 40 95 

Indeno(1,2,3c,d)pireno 0,031  2 25 130 

Naftaleno 0,12 30 60 90 

Fonte: CETESB, 2005 

 

 Dentre os HPAs citados na lista da CETESB (2001), tem-se o fenantreno com valores 

de 15, 40 e 95 ppm para intervenção agrícola, residencial e industrial, respectivamente. Já 

para o antraceno, ainda não possui valores específicos para este composto.  
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Celino e Queiroz (2006) investigaram o teor de 6 HPAs no Recôncavo Baiano, entre 

eles antraceno e fenantreno, e detectaram maiores concentrações na área portuária de 91,50 

ppm e 227,00 ppm, para o antraceno e o fenantreno, respectivamente. 

 

2.4 - Remediação do solo 

 O estudo de solos contaminados, investigação, desenvolvimento de processos e 

tecnologias de tratamento são recentes e vem sendo aprimorados continuamente. A 

abordagem das áreas contaminadas considera, normalmente, três fases fundamentais: 

identificação das áreas contaminadas; diagnóstico-avaliação e tratamento destas áreas.  

Atualmente os métodos de descontaminação de solo quanto ao local de tratamento são: 

descontaminação no local ("in-situ"), tratamento do contaminante no próprio solo (sem 

movimentação do solo); descontaminação fora do local ("ex-situ"), exigem a extração, por 

escavação, do solo contaminado e ex-situ (mas on site): o material contaminado é removido, 

mas tratado em estações instaladas no local.  

Existem diversas tecnologias de remediação do solo, entre as quais podem ser citadas: 

lavagem do solo, bioventilação biorremediação, fitorremediação, eletrocinética e oxidação 

química.  

Na técnica lavagem do solo a água, ou água contendo um aditivo para aumentar a 

solubilidade dos contaminantes, é aplicado no solo ou injetado na água do solo para levantar o 

lençol freático para a zona de solo contaminado. Os contaminantes são lixiviados para o 

lençol freático, que são extraídos e tratados. 

Na bioventilação o oxigênio é injetado ao solo com o objetivo de estimular a 

biodegradação aeróbica dos contaminantes.  

Na biorremediação, os microrganismos, por exemplo, bactérias e fungos usam os 

contaminantes como fonte de alimento, produzindo normalmente dióxido de carbono, água e 

células como subproduto.  
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A fitorremediação utiliza sistemas vegetais para recuperar águas e solos contaminados 

por poluentes orgânicos ou inorgânicos, removendo os teores de contaminantes a níveis 

seguros ao meio ambiente e à saúde humana (ANDRADE, 2007). 

A tecnologia eletrocinética remove os metais e contaminantes orgânicos em solo de 

baixa permeabilidade, lama, lama e dragagem marinha. Está técnica utiliza processos 

eletroquímicos e eletrocinética para dessorver e, em seguida, remover, metais e orgânicos 

polares. Esta tecnologia em processamento é basicamente uma técnica de separação e 

remoção para extrair contaminantes dos solos (USAEC, 1997). 

A oxidação química avançada consiste na introdução de oxidantes fortes em solos 

contaminados e em águas subterrâneas. É considerado como um método bastante eficaz para 

superar as limitações de degradação dos compostos orgânicos tóxicos como os HPAs (KULIK 

et al, 2006).  

 

2.4.1 - Processos oxidativos avançados (POA) 

 Em 1930, fortes oxidantes foram utilizados a fim de remover contaminantes orgânicos 

de águas municipais e industriais, em tratamentos in situ ou ex situ, para a remoção de 

contaminantes orgânicos ou inorgânicos do solo ou de águas subterrâneas (BJERG, 2008). A 

oxidação química in-situ (ISCO) envolve a introdução de um produto químico oxidante no 

subsolo com a finalidade de transformar os contaminantes químicos presentes na terra, água 

ou solo em espécies menos nocivas.  

Dentro os oxidantes que vêm sendo utilizados no POA, os quatro oxidantes mais 

comumente utilizados são: permanganato (MnO4-), Fenton (peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

ferro (Fe)), persulfato (S2O8
2-) e ozônio (O3), como apresentados na Tabela 2.9. 
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Tabela 2.9 – Oxidantes, espécies reativas e a forma. 

Oxidante Espécie reativa Forma 
 

 
 

Permanganato 
 

MnO4
- 

 
• Permanganato de potássio (KMnO4) 
    - sólido cristalino 
 
• Permanganato de sódio (NaMnO4) 

- líquido concentrado 
 

 
Fenton 

 
·OH, ·O2-, 
·HO2, HO2

- 
 - líquido concentrado 
 - líquido 
 
 

Ozônio O3, ·OH  - gás 
 
 

Persulfato ·SO4
2- - líquido concentrado 

 

O primeiro trabalho utilizando o oxidante ozônio, como desinfetante, foi realizado por 

De Maritens, em 1886. Porém, somente em 1973, durante o primeiro Simpósio Internacional 

em Ozônio para tratamentos de água e efluentes foi utilizada a terminologia “Tecnologia de 

Oxidação Avançada” (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). 

 Nos últimos 10 anos houve uma evolução significativa no domínio da ISCO. Métodos 

e pesquisas sobre as interações entre os antioxidantes, os contaminantes, e no subsolo estão 

sendo desenvolvidas constantemente (BJERG, 2008).  

 Existem diversas pesquisas encontradas na literatura sobre POA, como por exemplo, 

Brown G. et al (2003) que avaliaram a viabilidade do tratamento oxidativo com 

permanganato de potássio para reduzir a concentração de HPAs em solos contaminados. Os 

resultados do estudo demonstraram uma redução na concentração dos contaminantes 

adsorvidos no solo, sendo a contaminação, uma mistura de seis HPAs que incluiu: antraceno, 

benzo (a) pireno, criseno, fluoranteno, fenantreno e pireno. As maiores reduções das 

concentrações dos contaminantes no solo foi observada para o benzo(a)pireno, 

pireno, fenantreno e antraceno em 30 minutos em uma concentração a 252,8 mg/L de 

KMnO4. Menores reduções foram verificadas em fluoranteno e criseno nas mesmas 

condições. Observaram que a ordem de reatividade química dos HPAs com o íon 

permanganato são: benzo(a)pireno> pireno> fenantreno > antraceno> fluoranteno > criseno. 
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Flotron et al (2005) realizaram estudos sobre a remediação de solos contaminados com 

HPAs utilizando como oxidante o reagente Fenton e mostraram que a oxidação do Fenton 

com HPAs em solos pode ser alcançada, utilizando grande excesso 

de peróxido de hidrogênio, sem qualquer ajuste de pH. 

Lundstedt et al (2006) estudaram a comparação entre a degradação de HPAs 

remediados com Fenton tradicional e Fenton-etanol. Neste trabalho, os autores mostraram que 

o Fenton tradicional (sem pré-tratamento com etanol), teve uma capacidade limitada para 

reduzir a concentração de HPA no solo. Já o pré-tratamento com etanol aumentou a 

transformação de HPA pela extração dos contaminantes do solo, tornando-os mais disponíveis 

para os radicais hidroxilas.  

 Ferrarese et al (2008) estudaram a remediação de solos contaminados com HPAs 

utilizando os oxidantes: Fenton, Fenton modificado, permanganato, persulfato,  persulfato 

ativado, mistura de persulfato ativado e peróxido  e a mistura de peróxido e permanganato. 

Para fazer o Fenton modificado, utilizaram o ferro-quelado (catecol e Fe2SO4), e os resultados 

mostraram que a degradação que obteve maior eficiência foi a que utilizou o Fenton 

modificado. 

Nos sistemas de tratamento oxidativo, numerosas reações poderiam ocorrer, incluindo 

reações de ácido / base, a adsorção / dessorção, dissolução, hidrólise, troca iônica, oxidação / 

redução, precipitação, etc. Em sistemas ambientais há uma grande variedade de reagentes e 

condições que influenciam as taxas de reação e os caminhos que variam de sítio para sítio. 

Muitas vezes, várias reações são necessárias para alcançar os produtos finais inócuos, e 

muitos dos intermediários de reação nunca são identificados (EPA, 2006). 

 Os POAs constituem uma tecnologia não térmica, em base aquosa, sob pressão 

atmosférica, que vem sendo desenvolvidos para destruir ou mineralizar contaminantes 

orgânicos ou misturas de contaminantes altamente tóxicos (RODRIGUEZ, 2006). 

Os radicais hidroxilas são as espécies oxidativas que podem ser formadas em solução 

aquosa e têm mostrado que degradam muitos compostos orgânicos inclusive os HPAs, 

utilizando-se de diferentes POAs. Devido à baixa biodegradabilidade dos HPAs, um 

tratamento químico oxidativo é preferido (FLOTRON et al, 2005).  
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Dentre as principais vantagens e desvantagens para a oxidação química in-situ, 

segundo a EPA (2006), podem ser destacadas as apresentadas na Tabela 2.10. 

Tabela 2.10: Vantagens e desvantagens da Técnica ISCO 

Vantagens Desvantagens 

• Aplicável a uma vasta diversidade de 

contaminantes; 

• Os contaminantes são destruídos in-

situ; 

•  O tratamento pode reduzir os custos 

suportados por outras tecnologias; 

•  A atividade microbiana e atenuação 

natural melhora potencialmente pós-

oxidação; 

• Custo competitivo em relação a 

outras tecnologias;  

• O tratamento é relativamente rápido. 

• Problemas de distribuição do oxidante 

devido ao transporte da reação e 

heterogeneidades do aqüífero; 

• A demanda oxidante natural pode ser 

elevado em alguns solos / aqüíferos; 

• Saúde e questões de segurança 

relativas à movimentação de 

oxidantes fortes; 

• Mobilização de contaminantes;  

• Redução da permeabilidade; 

• Limitações para a aplicação em locais 

altamente contaminados. 

. 

 

De acordo com o ITRC (2005), os principais contaminantes destruídos pelo tratamento pela 

ISCO são: 

• Benzeno, tolueno etilbenzeno e xilenos (BTEX); 

• Metil tercbutil éter (MTBE); 

• Hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH); 

• Solventes clorados (etenos e etanos); 

• Hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs); 

• Bifenilas policloradas (PCBs); 

•  Benzenos clorados (CBs); 

• Fenóis; 

• Pesticidas orgânicos (inseticidas e herbicidas);  

• Compostos de munições (RDX, TNT, HMX, etc.). 
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A reatividade dos oxidantes com alguns compostos orgânicos é apresentada na Tabela 

2.11. 

 

Tabela 2.11: Reatividade dos oxidantes  

Compostos Orgânicos  

 

Oxidante 

 

Benzeno 

Tolueno 

Etil-Benzeno 

Xileno 

 

HPAs 

 

Fenóis 

 

PCBs 

 

Pesticidas 

Fenton A A M A B B 

Fenton 

modificado 

A A A A A A 

Permanganato 

(K/Na) 

NR A A A B M 

Persulfato 

(Fe/Na) 

A A M A B M 

Ozônio M M A A A A 

A=Alta, M=Média, B=Baixa, NR=Não reage 

Fonte: CETESB, 2001. 

 

 De acordo com a Tabela 2.11, os oxidantes permanganato (K/Na), Fenton modificado 

e Persulfato (Fe/Na) apresentam alta reatividade com os HPAs, sendo sugerido o uso de um 

destes oxidantes para a degradação do solo contaminado com HPAs ser eficiente.  

 

A Tabela 2.12 apresenta uma comparação entre os principais oxidantes quanto ao 

custo, limitações e principais vantagens.  
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Tabela 2.12 Comparação entre os principais oxidantes 

Oxidante Limitações Custo do 

oxidante ($/kg) 

Principais Vantagens 

Fenton 

tradicional 

Estabilidade (decompõe 

10-95% / h), baixo pH 

 
1,65 

Alta reatividade e o 

baixo custo 

 

Fenton 

modificado 

Estabilidade (decompõe 

10-95% / h) 

1,65 Alta reatividade, o 

baixo custo e não 

necessita alterar o pH. 

 

Permanganato 

de potássio 

Demanda maior de 

oxidante no solo 

3,08 Fácil aplicação 

 

Permanganato 

de sódio 

Demanda maior de 

oxidante no solo 

2,38 Fácil aplicação 

    

Ozônio Pode causar riscos para 

a saúde humana e ao  

ambiente 

3,92 Reage com a maioria 

dos contaminantes 

Fonte: TEIXEIRA e JARDIM (2004); BROWN R. (2003). 

 

2. 4. 1. 1 - Fenton 

 O peróxido de hidrogênio (H2O2) tem sido utilizado como agente oxidante para alguns 

compostos orgânicos, por ser adequado a uma série de aplicações na prevenção de 

contaminação.  

 Na reação de Fenton na primeira etapa ocorre uma reação de oxidação do Fe2+ para 

Fe3+, conhecida como reação de Fenton, ao qual dá origem aos radicais hidroxilas. Estes 

radicais oxidam substâncias orgânicas segundo cinética de ordem 2 (EPA, 2006). 

 O peróxido de hidrogênio é capaz de oxidar vigorosamente compostos orgânicos, até 

mesmo os aromáticos, os produtos finais são dióxido de carbono e água, como apresentado na 

Equação 02.  
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H2O2 + CnHm→  mH2O + nCO2             (02) 

  As reações de Fenton são baseadas na decomposição de peróxido de hidrogênio na 

presença de ferro ferroso para produzir um radical hidroxila, que são as principais espécies 

oxidantes, como apresentados nas Equações 03 e 04. 

 

H2O2 + Fe(II)→ ·OH+ OH- + Fe(III)   (03) 

 

H2O2 + Fe(III)  → Fe(II) + ·O2
- + 2 H+  (04) 

 Sabe-se que os valores de pH influenciam na geração de radicais hidroxila e também 

na eficiência da oxidação. Para valores de pH acima de quatro, a degradação diminui, porque 

o ferro precipita na forma de hidróxido. Excesso de peróxido pode provocar auto 

decomposição, formando água e oxigênio e a recombinação de dois radicais hidroxila, logo o 

peróxido deve ser adicionado à mistura numa concentração ótima a fim de alcançar as 

maiores taxas de degradação (MESQUITA, 2004).  

De acordo com LU (2000), o ótimo das reações ferro-catalizados ocorre em pH igual a 

3 e de acordo com WATTS et al. (2000), para ambientes reduzidos contaminados com óleo 

diesel, a faixa de pH entre 2 e 3 obteve melhor eficiência, mantendo solúveis os íons ferro 

(MESQUITA, 2004).  

 

2.4.1.2 - Ozônio  

 

A oxidação in-situ de ozônio (O3) envolve a injeção de uma mistura de ar e gás O3 

diretamente nas zonas insaturadas e / ou saturadas. Contaminantes ambientais podem ser 

oxidados ou por reação direta com o O3, ou indiretamente, através da decomposição O3 e a 

formação do radical hidroxila (·OH), um forte oxidante (EPA, 2006).  As Equações 05 e 06 

apresentam a formação lenta e rápida de ·OH. 

O3 + H2O→ O2 + 2 ·OH (lenta)     (05) 

                                      2 O3 + 3 H2O2  4→ O2 + 2 ·OH + 2 H2O (rápida)               (06) 
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2.4.1.3 - Persulfato 

 

O persulfato (S2O8
-2) é uma forma relativamente nova de oxidante que tem sido 

investigada principalmente em escala de bancada. O ânion persulfato é um oxidante mais 

poderoso do que o peróxido de hidrogênio. As reações de decomposição 

variam com a concentração de persulfato e pH. As Equações 07, 08, 09 e 10 ilustram como as 

reações de decomposição variam com o pH. 

 

 

pH da solução       Reação 

Neutro        S2O8
2⎯ + 2H2O → 2HSO4

⎯ + ½O2           (07) 

Ácido diluído (pH 3–7)       S2O8
2⎯ + 2H2O + H+ → 2HSO4

⎯ + H2O2        (08) 

Ácido Forte          S2O8
2⎯ + 2H2O + H+ → HSO4

⎯ + HSO5
⎯     (09) 

Alcalino (pH>13)                   S2O8
2⎯  + OH⎯ → HSO4

⎯ + SO4
2⎯ + ½O2       

 (10) 

 



Capítulo 02- Revisão Bibliográfica  29 
   
 
 

Celyna Káritas Oliveira da Silva, Dezembro/2010.                                 Dissertação de Mestrado/PPGEQ/UFRN   
 
 

2.4.1.4 - Permanganato 

De acordo com a EPA, a oxidação química in-situ por permanganato é mais 

desenvolvida do que outros oxidantes. As reações deste processo de acordo com a variação de 

pH são apresentadas nas Equações 11, 12 e 13. 

MnO4
- +  2 H2O + 3 e- →    MnO2(s) + 4 OH- (pH  3,5-12)    (11) 

MnO4
-  + 8 H+ + 5e- → Mn+2 + 4 H2O                      (pH <3,5)    (12) 

MnO4
- + e- → MnO4

-2                                                (pH >12)  (13) 

 

 

 

O permanganato tem várias vantagens sobre outros oxidantes: 

• Oxida orgânicos sobre uma ampla variação de pH; 

• Reage durante um período prolongado no subsolo, permitindo que o oxidante 

permeie mais eficazmente no solo obtendo melhor contato com os contaminantes 

adsorvidos; 

•  Normalmente não produz calor, nem vapores; 

• Em relação ao custo-benefício, o permanganato de potássio é a substância química 

preferida, porque é mais acessível e econômica, e está disponível em forma sólida, que 

facilita o transporte e manuseio (EPA, 2006). 

As formas mais comuns de permanganato são: permanganato de potássio (KMnO4) e 

permanganato de sódio (NaMnO4). Ambos estão disponíveis em escala de pureza e têm 

reatividade química semelhantes. 

A taxa de degradação de produtos químicos orgânicos por permanganato, na ausência 

de matéria orgânica substancial ou outros redutores, dependem da concentração de ambos, 

contaminantes e permanganato, e pode ser descrita pela cinética de segunda ordem. É 

importante reconhecer que as taxas de degradação do contaminante são facilmente afetadas 

pela presença de espécies competidoras, como ocorrência de matéria orgânica natural ou 
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espécies minerais reduzidas. A taxa de reação é também dependente da temperatura (TER, 

1999). A oxidação do contaminante por MnO4
- ocorre por transferência de elétrons. A taxa de 

reação do íon permanganato é relativamente lenta e oferece vantagens para a ISCO por 

permanganato. A lentidão da reação permite maiores distâncias de transporte de MnO4
- 

durante a injeção de materiais de média e de elevada permeabilidade. A persistência de MnO4
- 

na subsuperfície é proporcional à concentração de MnO4
- injetada, e inversamente 

proporcional à demanda de oxidante pelo material do aquífero e contaminantes (s). (EPA, 

2006).  

O dióxido de manganês (MnO2) é um mineral naturalmente encontrado nos solos. Se a 

precipitação de MnO2 no solo durante a reação for excessiva, reduz a permeabilidade do solo, 

limitando o fluxo subterrâneo. Embora o MnO2 seja insolúvel em água, o manganato (Mn+4) 

pode ser reduzido a Mn+2 em pH acido (< 2) ou condições redox (MESQUITA, 2004).  

 

A reação do permanganato de potássio com compostos orgânicos envolve a quebra de 

ligações carbono-carbono, produzindo dióxido de manganês, dióxido de carbono, potássio e 

compostos intermediários não voláteis (RINALDI, 2006), conforme apresentado nas 

Equações 14 e 15: 

                    R + MnO4
-→MnO2 + CO2 + Rox +... ou                                     (14) 

nKMnO4 + nCnHn + nH2O→nCO2 + nK+ + nOH- + nMnO2 + nH2O         (15) 

 

A Figura 2.5 mostra a oxidação in-situ com permanganato utilizando a tecnologia 

Direct Push para injetar a solução de permanganato. As camadas empilhadas (1 a 15 metros) 

irão dispersar o oxidante verticalmente e lateralmente com o tempo (EPA, 2006). 
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Figura 2.5: Oxidação in-situ com permanganato envolvendo a distribuição de oxidante (EPA, 

2006). 

O baixo desempenho do permanganato é muitas vezes atribuído à injeção com um 

volume insuficiente de oxidante para entrar em contato com a zona de destino na distribuição 

do oxidante causado por zonas de baixa permeabilidade (TER, 1999). 

A injeção do oxidante no subsolo será submetido por transportes advectivos e 

difusivos. A distância de transporte é dependente do método de distribuição, da persistência 

da substância química, da taxa de fluxo da água do solo, da densidade da solução, e de 

características difusoras da química e meios porosos (EPA, 2006). 

2.4.2 - Demanda de oxidante 

A “demanda de oxidante natural” geralmente se refere à demanda atribuída aos 

materiais que ocorrem naturalmente (isto é, redução de espécies inorgânicas + matéria 

orgânica). A demanda total de oxidante inclui a demanda de oxidante natural e a demanda 

devido aos contaminantes antropogênicos. A demanda do oxidante permanganato é 

freqüentemente medida em escala de bancada antes da aplicação em campo. Os resultados do 

consumo do oxidante podem ser usados para avaliar a viabilidade preliminar da oxidação in-

situ por permanganato.  

 

2.4.3 – Cinética 
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Algumas reações envolvendo a decomposição do KMnO4 e a oxidação de 

hidrocarbonetos em matrizes líquidas foram propostos na literatura,   como o trabalho de 

Forsey et al (2010), que investigaram a cinética de oxidação de hidrocarbonetos por 

permanganato de potássio em meio aquoso. Neste estudo, para todas as reações, a taxa molar 

do KMnO4  foi aproximadamente 10 vezes maior em relação a taxa molar necessária para 

degradar os contaminantes, sendo observado um consumo de KMnO4 quase desprezível, 

relatando assim uma reação cinética de pseudo-primeira ordem para a oxidação dos 

hidrocarbonetos.  

Existem poucos trabalhos de investigação da cinética de POA envolvendo matrizes 

sólidas, nas quais o contaminante é sorvido. Quando o permanganato reage com o solo, uma 

série de  reações paralelas ocorrem, cada uma contribuindo para a expressão cinética 

global. Pesquisadores e profissionais ambientais vêm buscando a melhor forma para o 

modelo cinético e transporte do permanganato na oxidação química in-situ (Urynowicz et al, 

2008).  

 A Tabela 2.13 apresenta os requisitos estequiométricos para mineralização completa 

de alguns compostos com permanganato.  

 

 

 

 

 

Tabela 2.13: Requisitos estequiométricos para a mineralização completa com permanganato*  

Composto-Alvo Peso molecular do 

composto (g/mol) 

Demanda do 

Oxidante 

(g de MnO4
-/g de 

contaminante) 

MnO 2 produzido 

       (g MnO2/g   de       

contaminante) 

Tetracloroeteno  

Tricloroeteno  

Dicloroetano  

Cloro Vinil 

Fenol 

Naftaleno  

165,6 

131,2 

96,8 

62,4 

94,1 

128,2 

0,96 

1,82 

3,28 

6,35 

11,8 

14,8 

0,70 

1,32 

2,39 

4,64 

8,62 

10,8 
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Fenantreno 

Pireno 

178,2 

202,3 

14,7 

14,5 

10,7 

10,6 

*Peso Molecular: MnO4
- (118,9 g/mol), KMnO4 (158 g/mol), NaMnO4 (141,9 g/mol). 

Fonte: ITRC (2005). 

 

De acordo com a Tabela 2.13, para mineralizar o fenantreno são necessários 14,7 g do 

íon permanganato. No entanto, assim, como a maioria dos oxidantes, o permanganato é não 

seletivo e também oxida a matéria orgânica presente no solo. Logo, uma demanda maior do 

que a relação estequiométrica de permanganato, em relação ao contaminante, é necessária 

para a degradação do contaminante ser eficiente.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 Metodologia 
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3. Metodologia 

3.1 Introdução 

Neste capítulo, são descritas as técnicas utilizadas para caracterização do solo, a 

metodologia empregada para contaminação simulada e os métodos utilizados nos ensaios em 

regime de batelada e nos ensaios de coluna para a remediação de solos contaminados com 

fenantreno e antraceno. São descritos, também, os métodos de análise de consumo de 

oxidante e os procedimentos para extração, concentração e análise dos contaminantes. A 

Figura 3.1 apresenta um esquema das metodologias empregadas nos cinco principais tópicos 

deste trabalho. 

 

 

Figura 3.1: Esquema da Metodologia aplicada 
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3.2 – Materiais   

3.2.1 Reagentes 

• Solo arenoso de granulometria grossa (0,5mm); 

•   Contaminantes: 

• Antraceno (C14H10): 

• Concentração: Puríssimo; 

• Marca: Fluka  Analytical; 

• Lote: 232080571378354. 

• Fenantreno (C14H10): 

• Concentração: 98%; 

• Marca: Sigma Aldrich; 

• Lote: S37908-347. 

• Oxidante:  

• Permanganato de potássio (KMnO4): 

• Concentração: 99%; 

• Marca: Vetec; 

• Lote: 0902620. 

• Solventes:  

• Hexano (C6H14); 

• acetona (CH3COCH3); 

• álcool etílico (CH3OH); 

• diclorometano (CH2Cl2). 

• Dessecante: Sulfato de sódio anidro. 

 

3.2.2 Equipamentos 

• Espectrofotômetro UV-Vísivel  Varian modelo Cary 50 PROB; 

• Bomba peristáltica Gilson; 

• Extrator automático Gerhardt modelo Soxtherm Multistat / SX PC; 

• Concentrador RapVap  LabConco; 

• Cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa Shimadzu modelo GCMS- 

17A. 
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3.3 - Métodos 

3.3.1 – Preparo da Amostra 

O solo arenoso foi lavado com etanol e água e depois seco em estufa a 80ºC por 24 h, 

para garantir a ausência de matéria orgânica. 

 

3.3.2 Caracterização da areia 

Para a caracterização da areia foram realizados testes de porosidade e determinação da 

área superficial especifica. Para estas determinações foram utilizadas amostras de areia limpa 

e de areia remediada na dosagem 7g/kg por 48 horas. 

 

3.3.2.1 Porosidade 

A porosidade foi medida preenchendo uma proveta, previamente pesada, com areia 

limpa e sendo o sistema novamente pesado. Descontando-se a massa da proveta, tem-se a 

massa do material (areia). Em seguida, a água foi adicionada vagarosamente até que todo o ar 

fosse substituído por água e preenchendo com água até a saturação, calcula-se o volume de 

vazios de acordo com a Equação 16. O mesmo procedimento foi realizado para a areia pós-

remediação. 

                              
daáguaespecífico

aovetaadaovetasatur

Peso

PesoPeso
Vv secPrPr −

=                                                    (16) 

 
 Ao calcular o volume de vazios, calcula-se a porosidade através da Equação 17:  
 

                                                        
T

V

V

V
=η                                                                            (17) 

onde: 

η = porosidade total 

V V = volume de vazios 

VT = volume total (volume de sólidos e do volume de vazios) 
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3.3.2.2 Determinação da Área Superficial Específica (ASE) 

 

A determinação da superfície específica foi executada pelo Laboratório de 

Processamento Cerâmico – LPC do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP.  

As amostras que foram submetidas a determinação da área de superfície especifica 

pelo método BET (Brunauer-Emmett-Teller), foram: 

• Areia limpa 

• Areia contaminada 

• Areia remediada com KMnO4 à dosagem 7g/kg, durante 48h. 

 

Os equipamentos utilizados para a preparação das amostras e para a análise foram 

respectivamente, o VacPrep 061 e o Gemini III 2375. Os gás usado na adsorção foi o 

nitrogênio e os ensaios foram efetuados na temperatura de 77K. A amostra foi tratada a vácuo 

(µm de Hg) com tratamento térmico de 15 horas (sem vácuo) e depois tratamento térmico a 

vácuo por mais 6 horas sempre na temperatura de 383K. 

 

3.3.2.3 Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV)  

 A MEV tem sido amplamente empregada na caracterização de minérios. O MEV 

equipado com detectores de energia dispersiva de raios-x (Energy Dispersive x-ray 

Spectrometer - EDS ou EDX) é de fundamental importância na determinação da composição 

dos minérios. As imagens registradas no MEV-EDS foram realizadas pelo Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo. 

3.3.3 Contaminação simulada 

Os contaminantes, antraceno e fenantreno, foram pesados e dissolvidos em 

diclorometano (DCM), separadamente, e completados com o mesmo solvente cada um em um 

balão de 2mL, sendo a massa pesada calculada para uma concentração final de 72.000 mg/L 

para fenantreno e 14.000 mg/L para antraceno. Adicionou-se ao solo arenoso pré-lavado, de 

acordo com item 3.3.1, os volumes das soluções de fenantreno e antraceno previamente 
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calculados, de modo que a concentração final dos contaminantes em relação ao solo fosse de 

200mg de fenantreno e 25mg de antraceno para cada kg de solo seco.  As soluções foram 

homogeneizadas no solo utilizando um bastão de vidro. O solo contaminado foi condicionado 

em um frasco coberto por papel alumínio e armazenado em geladeira, para não haver perda da 

concentração dos contaminantes, pois o fenantreno e o antraceno, são compostos semi-

voláteis. O objetivo da contaminação simulada foi ultrapassar os níveis de intervenção dos 

HPAs em estudo de acordo com a CETESB, para posteriormente avaliar o tratamento a ser 

realizado com o oxidante permanganato de potássio.  

 

3.3.4 – Remediação 

A reação de degradação dos contaminantes fenantreno e antraceno, isômeros de 

fórmula molecular C14H10, utilizando o oxidante permanganato de potássio (KMnO4),  é 

apresentada na Equação 18. 

                     22KMnO4 + C14H10 +6H2O→14CO2 + 22MnO2 + 22OH- + 22K+            (18) 

 De acordo com o ITRC (2005), são necessários 14,7 g do íon MnO4
- para mineralizar 

cada grama do contaminante fenantreno (Tabela 2.13), ou seja, a proporção em mols do íon 

MnO-
4 em relação ao composto C14H10 é 22:1. A Tabela 3.1 apresenta a equivalência das 

dosagens de gramas de oxidantes por kg de solo, gramas de oxidante por grama de HPAs e a 

concentração inicial da solução do KMnO4, utilizadas neste trabalho. 

Tabela 3.1: Equivalência de Dosagens 

Dosagem em g de 

KMnO4 / kg de solo* 

Dosagem em g de 

KMnO4 / g de HPAs 

Dosagem em g de 

MnO4
-/g de HPAs 

Concentração inicial 

do Oxidante (mg/L) 

3 13,3 10,00 1497 

5 22,2 16,7 2464 

7 31,1 23,4 3520 

*  As dosagens em g de oxidante/ kg de solo foram baseadas de acordo com o método PSOD-1 

(2006): 3 – Dosagem Baixa, 5 – Dosagem Média e 7 – Dosagem Alta. 
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Para a remediação, cada solução de permanganato de potássio foi preparada à 

concentração de 15.000 mg/L, agitada por, no mínimo, 1 hora, para se certificar que o 

permanganato foi completamente dissolvido, e aquecida a 60ºC por 30 minutos, as soluções 

eram deixadas em repouso por 24 horas e posteriormente padronizadas  de acordo com o 

método Standard Method 4500 KMnO4. 

Os testes de remediação foram realizados em duas etapas. A primeira em regime de 

batelada e a segunda em regime contínuo, utilizando coluna de leito fixo. Em ambos os 

procedimentos a remediação ocorreu a temperatura ambiente, sem alteração do pH no 

processo, mantido o pH  entre 7-8. A taxa de solo e solução aquosa foi de 1:2. Os cálculos 

foram realizados de acordo com a Equação 19. 

 

                                 
001,0)/(

)()/(

×
×

=
Lmg

gkgg
mL C

omassadosoltedoseOxidan
V                                                  (19) 

 

3.3.4.1 Ensaios em Batelada 

Estes ensaios foram baseados no método Standard Test Method for Determining the 

Permanganate Soil Oxidant Demand (PSOD-1, 2006). Foram pesados 15 gramas do solo 

contaminado em um frasco de 125 mL sendo adicionado o volume da solução padronizada de 

KMnO4, calculado de acordo com a Equação 19 e com a dosagem desejada de solução de 

permanganato de potássio, sendo completado com água até o volume de 30 mL. O frasco foi 

tampado e invertido duas vezes por dia.   

Para os ensaios em batelada foi utilizada a técnica de planejamento fatorial 22 com 3 

pontos centrais, sendo utilizados como fatores: concentração do oxidante e tempo de 

remediação.  

Os ensaios preliminares foram feitos nas condições que estão apresentadas na Tabela 

3.2. A concentração do contaminante no solo e o tempo de contaminação foi mantida 

constante, os testes tiveram concentrações do oxidante em relação ao solo variando de 3 g/kg 

– 7,0 g/kg, o tempo de remediação foi de 24 a 72 horas e os pontos centrais foram de 5,0 g/kg 

para a concentração do oxidante e de 48 horas para o tempo de remediação. 
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Tabela 3.2: Variáveis dos ensaios preliminares 

Valores Absolutos Valores Normalizados  
Ensaios  [KMnO4]/kg 

de solo 
 TR(horas) [KMnO4]/

kg de solo 
TR(horas) 

1 3  24  -1 -1 

2 7  24 +1 -1 

3 3  72  -1 +1 

4 7  72 +1 +1 

5 5  48 0 0 

6 5  48  0 0 

7 5  48 0 0 

 

 

Ensaios complementares em batelada foram realizados variando o tempo de remediação 

em 2, 8, 16, 24 horas, utilizando a melhor dosagem de permanganato de potássio por kg de 

solo obtida no planejamento experimental apresentado na Tabela 3.2. 

 

3.3.4.2 Ensaios em Coluna de Leito Fixo 

3.3.4.2.1 Remediação com Permanganato de Potássio 

Em relação com os ensaios em batelada, os ensaios em coluna são considerados mais 

representativos para condições in situ. Portanto, uma série de experimentos em coluna foram 

projetados para complementar e ampliar os resultados dos experimentos em batelada. 

Os ensaios foram realizados em uma coluna de aço inoxidável com 18 cm de altura e 

1,4 cm de diâmetro interno. O preenchimento da coluna para a compactação da areia foi 

realizada por vibração. Para cada ensaio, a coluna foi preenchida com 54 gramas de areia 

contaminada com 200 mg de fenantreno e 25 mg de antraceno por kg de solo. A remediação 

foi realizada a vazão constante de 0,9 mL/min, no sentido base/topo. A concentração do 

oxidante utilizada nesta remediação foi a que obteve o melhor resultado da remediação em 
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batelada, variando apenas o tempo de remediação em 2, 8, 16, 24 e 48 h. Cada tempo 

representa um novo ensaio na coluna. Para a coleta da areia remediada em cada ensaio na 

coluna foram retiradas duas amostras de 15 gramas de solo para a extração sólido-líquido, 

descrito no item 3.3.6. A Figura 3.2 apresenta o desenho esquemático da remediação em 

regime contínuo. 

  

 

 

 

 

Figura 3.2: Desenho esquemático da Remediação em Regime Continuo (coluna de leito fixo): 

1– Solução de entrada de KMnO4; 2 - Bomba Peristáltica; 3 – Mangueira; 4 – Coluna;  5 - 

Solução de saída de KMnO4.  
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3.3.4.2.2 Remediação Combinada com Permanganato de Potássio e Peróxido de 

Hidrogenio 

 A remediação utilizando a combinação dos oxidantes permanganato de potássio e 

peróxido de hidrogênio foi adaptada baseando-se no estudo realizado por Ferrarese et al 

(2008). A remediação foi realizada em regime contínuo, como apresentado na Figura 3.2, com 

vazão a 0,9 mL/min. A concentração do permanganato de potássio utilizada foi 2.464 mg/L e 

no tempo de 16h após este período a solução de entrada de permanganato de potássio foi 

substituída pela solução de peróxido de hidrogênio a 1.700 mg/L durante 4 horas. Este ensaio 

teve como objetivo utilizar o H2O2 para remover o MnO2 formado após a remediação com 

permanganato de potássio. Após este ensaio foram registradas imagens pelo microscópio 

eletrônico da areia limpa, areia remediada com KMnO4 e areia remediada com KMnO4 e 

H2O2, com o objetivo de verificar qualitativamente a remoção do MnO2. As imagens dessas 

amostras foram registras pelo Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade de São 

Paulo. 

 

3.3.5 - Quantificação de Oxidante 

A quantificação do oxidante permanganato de potássio foi utilizada para analisar a 

quantidade de permanganato que reagiu durante a degradação do contaminante no solo 

utilizando-se o método de espectrofotometria. A medição do permanganato foi adaptada de 

acordo com o procedimento PSOD-1 (2006), com objetivo de otimizar o processo da 

quantidade de permanganato para a degradação do contaminante.  

 

As concentrações de KMnO4 foram determinadas utilizando espectrofotômetro UV-

Vísivel (Varian modelo Cary 50 PROB), no comprimento de onda de 525nm, a partir da 

curva de calibração de KMnO4 em água, de acordo com o Standard Method 4500 KMnO4. As 

medições do oxidante consumido na remediação em batelada foram realizadas após o término 

da remediação, já as medições da remediação em coluna foram realizadas, de hora em hora, 

durante a remediação, com intervalos que se referem aos horários noturnos.  
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3.3.6 – Extração  

Após o término da reação as amostras eram filtradas, por filtração simples, e 

imediatamente iniciada a extração dos HPAs, que foi realizada seguindo como referência o 

método EPA 3541 Authomated Soxhlet Extraction, em um extrator automático (Gerhardt, 

modelo Soxtherm Multistat / SX PC), durante o tempo de 7 horas. Este tempo foi baseado nos 

trabalhos de Silva (2008) e Policarpo (2008). Duplicatas de amostras de solo apenas 

contaminado também eram colocadas para extração, com o objetivo de verificar a área no 

cromatógrafo do solo contaminado sem remediação (brancos).  

O Método EPA 3541 utiliza uma versão modificada do extrator Soxhlet e é aplicável  

para a extração de compostos semivoláteis / orgânicos voláteis em sólidos, tais como solos,  

lamas relativamente seco e resíduos sólidos. 

Neste método, em cada cartucho de celulose para extração, foram adicionados 15 

gramas do solo remediado filtrado, 15 gramas de sulfato de sódio anidro, sendo em seguida o 

cartucho tampado com algodão, ao qual foi acoplado com garras metálicas à cubeta de 

extração contendo 100 mL de solventes, cetona/ hexano (1:1).  

 

3.3.7 - Concentração 

Para concentrar o extrato foi utilizado um concentrador de amostra modelo RapidVap 

da LabConco (Figuras 3.3 e 3.4) a 60ºC. O extrato foi avolumado para 10 mL em 

hexano:acetona, os mesmos solventes utilizados tanto na curva de calibração para a análise 

cromatográfica, quanto na extração. Retirou-se uma alíquota desta amostra e colocou-se em 

vial de 1,5 mL ao qual foi injetado no cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de 

massa (CG/EM). 
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Figura 3.3: Concentrador de amostras 

               

Figura 3.4: Região interna do concentrador de amostras. 

 

3.3.8 - Análise das amostras 

As análises das amostras foram realizadas em um cromatógrafo acoplado a 

espectrômetro de massa (modelo GC-17A da Shimadzu). O espectrômetro de massa operou 

com ionização por impacto eletrônico de 70ev. As condições operacionais do cromatógrafo, 

de acordo com o método EPA 8270, foram: coluna capilar DB-5MS (30 m, 0,25mm, 

0,25mm); temperatura de injeção a 250ºC; rampa de aquecimento a 100ºC, hélio como gás de 

arraste e 1µL de volume injetado. 
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3.3.9 Estudo do Escoamento da Solução de KMnO4 e Transporte de Massa no Solo 

Para o estudo do escoamento da solução de KMnO4, foi calculado o adimensional 

Reynolds para investigar se o regime é laminar ou turbulento. O cálculo do número de 

Reynolds é dado pela Equação 19: 

                                                         
µ

ν
ρ pD

=Re                                                           (20) 

Sendo: 

v- velocidade média do fluido 

Dp- diâmetro para o fluxo no tubo (diâmetro da partícula) 

µ - viscosidade dinâmica do fluido 

ρ - massa específica do fluido 

 

Para valores experimentais, com fluído escoando internamente, costuma-se 

caracterizar um fluido com escoamento laminar com Re < 2100 e escoamento turbulento com 

Re > 4000. O escoamento laminar é um tipo ordenado de escoamento, ao contrario do 

escoamento turbulento, que é o escoamento irregular e caótico (BIRD et al, 2002) 

Para estudo do transporte de massa foi calculado o tempo de difusão (tDif) e tempo de 

convecção (tConv), de acordo com as Equações 21e 22. 

                                         
0

2

D

D
t p

Dif =                                                                         (21) 

                                           
v

Dp
tConv =                                                                        (22) 

Sendo: 

D0 – Difusidade do Permanganato de Potássio 

ν - velocidade da Solução Permanganato de Potássio 
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4. Resultados e Discussões 

4.1 - Caracterização da Areia 

4.1.1 - Porosidade 

 

Os resultados do cálculo da porosidade para areia limpa e remediada estão 

apresentados na Tabela 4.1 

 

Tabela 4.1 Resultados do Teste de Porosidade 

 

Amostra Porosidade (%) 

Areia limpa 26% 

Areia Remediada 25% 

 

De acordo com a Tabela 4.1, a areia remediada apresenta uma diminuição quase 

desprezível em comparação com a porosidade inicial (areia limpa). Esta diminuição, ainda 

que pequena, se deve pela formação do precipitado MnO2 ao redor da partícula da areia.  

 

 

4.1.2 - Área Superficial Especifica 

 

Resultados de determinação de área superficial específica da areia limpa, contaminada 

e remediada, estão expressos na Tabela 4.2: 

 

Tabela 4.2: Resultados da Área Superficial Específica 

Amostra Área de superfície específica 

“Multi-point” 

BET[m2/g] 

“Single-point” 

Areia Limpa <1 <1 

Areia Contaminada <1 <1 

Areia Remediada 0,057 0,050 
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A partir dos resultados apresentados na Tabela 4.2, verifica-se que área superficial 

específica das areias limpa e contaminada apresentam valores <1, já a areia remediada 

diminuiu para 0,05. Esta diminuição é ocasionada pela presença do MnO2 formado, 

resultando em um material inerte a adsorção, já que a ASE está diretamente relacionada com 

o poder de adsorção da areia. 

 

4.1.3 Microscopia de Varredura Eletrônica - MEV 

 As imagens registradas no MEV foram realizadas para visualizar a morfologia da 

partícula da remediação no tempo de 48h na concentração 7g de oxidante por kg de solo. A 

Figura 4.1 apresenta a imagem obtida no MEV da areia remadiada e a Figura 4.2 apresenta a 

análise química dos minerais por Energy Dipersive x-ray Spectrometer (EDS). 

 

Figura 4.1:  Imagem obtida em MEV da areia remediada. Amplificação em 60 vezes. 

 

 

Figura 4.2:  Espectro de EDS realizado sobre a areia remediada 
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A Figura 4.1 mostra a presença de um material sobreposto na partícula da areia e 

juntamente com a Figura 4.2, espectro de EDS, confirma que seja a presença do MnO2. Os 

picos de maiores intensidades indicam a presença do silício (Si), que se refere à sílica 

(dióxido de silício) principal componente da areia. 

 

 

4.2 – Remediação 

4.2.1 Ensaios em Batelada 

  

Nas Figuras 4.3 e 4.4 são apresentados os resultados da degradação do fenantreno e 

antraceno, respectivamente na remediação em batelada. 

 

 

Figura 4.3: Curva da remediação do solo contaminado com fenantreno em diferentes 

dosagens de KMnO4 por contaminante. 
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Figura 4.4: Curva da remediação do solo contaminado com antraceno em diferentes dosagens 

de KMnO4 por contaminante. 

 

Observa-se através das Figuras 4.3 e 4.4 que há uma variação significativa na eficiência 

da remediação do fenantreno e antraceno em relação à quantidade de permanganato de 

potássio utilizado após um dia de remediação. No entanto, após dois dias de remediação a 

quantidade de permanganato utilizada, apresentada na Figura 4.5, não interferiu na eficiência 

da remediação. 
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A Figura 4.5 apresenta o consumo do permanganato de potássio em relação ao tempo de 

remediação. 

 

Figura 4.5: Consumo do oxidante em função do tempo de remediação dos contaminantes 

antraceno e fenantreno. 

 

Na Figura 4.5 as dosagens 13,3g de KMnO4/g de HPAs e 22,2g de KMnO4/g de HPAs 

não apresentam diferença significativa de consumo percentual. No entanto, o consumo da 

solução de KMnO4 em mg/L, apresentados na Tabela 4.3,  mostram que o consumo da 

solução nas dosagens 22,2g de KMnO4/g de HPAs e 31,1g de KMnO4/g de HPAs, foram 

muito próximas, o que vai de acordo com a oxidação dos HPAs nestas mesmas dosagens e 

tempo de remediação. 
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Tabela 4.3: Concentração inicial (Ci) e concentração consumida (Cconsumida) durante as 

remediações. 

 

Dosagem  

(g/kg) 

Ci(mg/L) TR(horas) Cconsumida(mg/L) 

24 763,47  

48 853,29  

 

3  

 

1497 

72 973  
 

24 1084  

48 1182  

 

5  

 

2464 

72 1232  
 

24 915 

48 1126 

 

7  

 

3520 

72 1162 

 

 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados obtidos para o percentual de degradação dos 

contaminantes, fenantreno e antraceno, nas amostras do solo, de acordo com o planejamento 

experimental fatorial 22 apresentado na Tabela 3,2 (dosagem variando 3g de oxidante por kg 

de solo a 7g de oxidante por kg de solo e tempo variando de 24-72 h). 
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Tabela 4.4: Resultados experimentais dos percentuais degradados de fenantreno e antraceno 

utilizando planejamento fatorial 22. 

Variáveis Estudadas Variável Resposta 

[KMnO4] t Degradação 

Fenantreno (%) 

Degradação 

Antraceno (%) 

Degradação (%)                   

y 

-1 -1 59,9 60,4 y1 

+1 -1 82,8 92,1 y2 

-1 +1 80,7 89,9 y3 

+1 +1 87 93,1 y4 

0 0 83,7 96 y0 

0 0 82 95 y0 

0 0 85 96,5 y0 

 

 A Tabela 4.4 apresenta a matriz dos coeficientes de contrastes de um fatorial 22, em 

que a coluna y representa as respostas em percentual dos contaminantes degradados. O efeito 

principal de cada fator, concentração do oxidante e tempo de remediação, foi calculado de 

acordo com as Equações 23, 24 e 25. 

Cálculo do efeito principal do fator concentração: 

                                                   )(
2

1
)(

2

1
3412 yyyyC −+−=                                               (23) 

Cálculo do efeito principal do fator tempo: 

                                                     )(
2

1
)(

2

1
2143 yyyyt +++=                                              (24) 
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Cálculo da interação entre os fatores C e t: 

                                            )(
2

1
)(

2

1
1234 yyyytC −−−=×                                                 (25) 

 A Tabela 4.5 apresenta os efeitos para os fatores concentração e tempo, e ainda a 

interação dos dois fatores. Para as análises dos dados da Tabela 4.5 utilizou-se o programa 

Statistic Software 7.0 

Tabela 4.5: Efeitos obtidos pelo modelo para as respostas da degradação de fenantreno e 

antraceno utilizando o planejamento experimental fatorial 22. 

Contaminantes  

Fenantreno Antraceno 

Média Global 80,3 89 

Efeitos principais 

Concentração  

Tempo 

 

14,6 

12,4 

 
 
 
                    17,4 
 

15,3 

Efeitos das interações 

C×t 

 

-8,3 

 

-14,2 

 

Para representar o comportamento da remediação de solos contaminados com 

fenantreno e antraceno com o oxidante permanganato de potássio, utilizando o planejamento 

experimental descrito da Tabela 3.2, foi proposto um modelo linear (y=a0+a1.x1+a2.x1.x2), 

neste modelo, as variáveis a0, a1, a2 são parâmetros, em que a0 representa a média global da 

degradação dos contaminantes, e a1 e a2  representam os efeitos e a interação divididos por 2. 

As variáveis estudadas normalizadas são representadas por x1 (concentração do oxidante) e x2 

(tempo de remediação) e y é o percentual de degradação dos contaminantes. As Equações 26 

e 27 apresentam os modelos proposto para a degradação do fenantreno e atraceno. 

yfenantreno= 80,3 +7,3x1 + 6,2x2 – 4,15x1x2           (26) 
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yantraceno= 89 + 8,7x1 + 7,6x2 – 7,1x1x2                    (27) 

 

 Os percentuais de degradação dos contaminantes, fenantreno e antraceno, calculados 

pelos modelos, foram obtidos atribuindo-se valores das variáveis normalizadas do 

planejamento experimental fatorial 22. A Tabela 4.6 apresenta os valores do percentual de 

degradação dos contaminantes, calculados pelos modelos. 

Tabela 4.6: Resultados obtidos pelo modelo dos percentuais degradados de fenantreno e 

antraceno utilizando o planejamento experimental fatorial 22. 

Variáveis Estudadas Variável Resposta 

Modelo  

[KMnO4] 

 

t 

 

Degradação (%) 

fenantreno 

Degradação (%) 

antraceno 

-1 -1 62,6 65,6 

+1 -1 85,5 97,2 

-1 +1 83,3 95 

+1 +1 89,6 98,2 

0 0 80,3 89 

0 0 80,3 89 

0 0 80,3 89 

 

 Os modelos foram avaliados confrontando os valores experimentais (Tabela 4.4) com 

os valores estimados (Tabela 4.6) para os contaminantes fenantreno e antraceno. Os valores 

de coeficiente linear obtidos foram 0,94 para o fenantreno e 0,82 para o antraceno, mostrando 

que o modelo é capaz de representar a remediação de solos contaminados com fenantreno e 

antraceno por permanganato de potássio, como apresentados nas Figuras 4.6 e 4.7.  
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Figura 4.6: Modelo proposto para ajuste dos dados do fenantreno. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7:  Modelo proposto para ajuste dos dados do antraceno. 

 

 

Nas Figuras 4.8 e 4.9 são apresentadas as superfícies de resposta, referentes à 

degradação do antraceno e fenantreno, usando as equações dos modelos propostos, de acordo 

com o planejamento experimental descrito na Tabela 3.2, utilizando o Software Statistic 7.0. 
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Figura 4.8: Superfície de Resposta para a degradação do fenantreno com dosagem do oxidante 

em relação ao solo variando de 3 g/kg – 7,0 g/kg, o tempo de 24 a 72 horas, os pontos centrais 

foram de 5,0 g/kg para a concentração do oxidante e de 48 horas para o tempo de remediação. 

 

Figura 4.9: Superfície de Resposta para a degradação do antraceno nas dosagens do oxidante 

em relação ao solo variando de 3 g/kg – 7,0 g/kg, no tempo de 24 a 72 horas e os pontos 

centrais foram de 5,0 g/kg para a concentração do oxidante e de 48 horas para o tempo de 

remediação.  
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De acordo com os gráficos das superfícies de resposta tanto para o fenantreno, quanto 

para antraceno, a condição ótima para degradação foi observada na remediação com dosagem 

de oxidante 7g/kg (31,1 g de KMnO4/g de HPAs) no tempo de 72 horas. No entanto, 

resultados similares foram obtidos em dosagem menor 5g/kg (22,2 g de KMnO4), no mesmo 

período de 72 horas.  

Resultados satisfatórios foram verificados nas seguintes dosagens e tempo: 5g/kg em 48 

horas, obtendo contaminantes residuais de 28 mg de fenantreno e 1,25 mg de antraceno por 

kg de solo; já na dosagem 7g/kg em dois dias restaram 24 mg de  fenantreno  e 0,77 mg de 

antraceno por kg de solo; obtendo resultados aceitáveis de acordo com os valores de 

intervenção residencial (40 mg de fenantreno/kg de solo)  e industrial (95mg de fenantreno/kg 

de solo)  propostos pela CETESB, a mesma ainda não propõe valores de intervenção 

específicos para o antraceno. 

A variação das dosagens de permanganato de 5g/kg e 7g/kg, não interferiram 

significativamente nos resultados após 48 horas de remediação para esta taxa de 

contaminação (225 mg de HPAs /kg de solo, sendo 200 mg de fenantreno e 25 mg de 

antraceno). Logo seria recomendado utilizar a menor dosagem, 5g/kg. Deste modo, haveria 

uma menor quantidade de dióxido de manganês (MnO2) formada no solo após a remediação, 

já que esta substância diminui a permeabilidade do solo, sendo necessário um pós-tratamento 

para corrigir este efeito indesejável. 
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A Figura 4.10 apresenta remediações em batelada com concentração do KMnO4 a 2464 

mg/L, variando apenas o tempo em 2, 4, 8, 16 e 24 horas.  

 

 

Figura 4.10: Decaimento da concentração dos HPAs em função do tempo de 

remediação em batelada. A concentração do oxidante foi mantida constante a 2464 mg/L. 

 

De acordo com a Figura 4.10, o antraceno apresentou maior velocidade de degradação 

do que o fenantreno, pelo fato do antraceno ser mais reativo do que o fenantreno, pela sua 

disposição do anel central ser facilmente oxidado, sendo o antraceno mais fácil de ser 

degradado. Em que nas primeiras 8 horas de remediação houve a degradação de 30,6% para o 

fenantreno e 56% para o antraceno.  Porém a degradação do antraceno, apesar de ser maior, 

não representa a sua completa mineralização, pois foi detectada na análise cromatográfica 

acoplada a técnica de espectrometria de massa a formação do intermediário, antraquinona, 

referente ao intermediário do antraceno, não foi detectado intermediário para o fenantreno, 

como apresentado na Figura 4.11. 
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Figura 4.11: Cromatograma aproximado da remediação do solo contaminado com fenantreno 

e antraceno: 1a – Pico do fenantreno antes da remediação; 1b – Pico fenantreno pós-

remediação; 2a – Pico do antraceno antes da remediação; 2b – Pico do antraceno pós-

remediação; 3 –Pico do antraquinona, intermediário formado na degradação do antraceno. Os 

picos de coloração preta são referentes ao solo sem remediação e os picos de coloração rosa 

são referentes ao solo depois de remediação.  

 O esquema da formação do intermediário na degradação do antraceno, antraquinona é 

apresentado na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12: Esquema da formação do antraquinona, a partir do antraceno. 

                            

 O composto antraquinona de fórmula molecular C14H8O2, é obtido pela hidrólise do 

antraceno por substituição eletrofílica. É encontrado em abundancia na natureza e tem 

importantes propriedades terapêuticas, sendo menos tóxico do que o contaminante de origem, 

o antraceno (Barzegar et al, 2005). 

 



Capítulo 04– Resultados e Discussões  61 
   
 
 

Celyna Káritas Oliveira da Silva, Dezembro/2010.                                 Dissertação de Mestrado/PPGEQ/UFRN   
 
 

4.2.2 Remediação em Coluna de Leito Fixo 

4.2.2.1 Remediação com KMnO4 

Para a remediação na coluna, foi utilizada a concentração do oxidante a 2464 mg/L de 

KMnO4, equivalente a dosagem 5g de oxidante para cada kg de solo, referente ao melhor 

resultado obtido em batelada e vazão da solução de KMnO4 constante a 0,9 mL/min,  

variando apenas o tempo de remediação em 2, 8, 16, 24 e 48 h. Os resultados da remediação 

em regime contínuo estão apresentados na Figura 4.13 e os volumes da solução de KMnO4 

injetados nos ensaios da coluna estão apresentados na Tabela 4.7. 

 

Figura 4.13: Decaimento da concentração dos HPAs em função do tempo de remediação em 

regime contínuo. Concentração do KMnO4 a 2.464 mg/L e vazão a 0,9 mL/min. 
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Tabela 4.7: Resultados da remoção de fenantreno e antraceno na coluna e o volume da 

solução do oxidante injetado. 

Tempo (horas) Volume injetado 

(mL) 

Remoção 

Fenantreno (%) 

Remoção 

Antraceno (%) 

2 108 17 19 

8 

16 

432 

864 

26 

38 

53 

62 

24 1296 64 86 

48 2592 82 92 

De acordo com a Figura 4.13 e Tabela 4.7, verificam-se que  a remediação em regime 

contínuo para a degradação do fenantreno e antraceno apresentou melhores resultados em 48 

horas no qual foi injetado na coluna preenchida com 54 g de solo contaminado  2592 mL de 

oxidante, em que foram removidos 82% de fenantreno e 92% de antraceno.  

Para melhor estudo do comportamento do transporte dos contaminantes em regime 

contínuo, foram realizados experimentos em que foram mantidos fixos o tempo, em 2 horas e 

a concentração do oxidante, 2464 mg/L, variando apenas a vazão da solução de KMnO4 em 

0,45, 0,9 e 1,8 mL/min, como apresentado na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Decaimento da concentração de HPAs em função da vazão da solução de 

KMnO4. Concentração do oxidante a 2464mg/L 
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De acordo com a Figura 4.14, a velocidade de degradação foi diretamente 

proporcional com a vazão, o que implica ligeira influência de convecção. 

Na Figura 4.15 é apresentado o consumo do oxidante no regime contínuo.  

 

Figura 4.15: Consumo da solução de KMnO4 na coluna  em função do tempo de remediação. 

O intervalo refere-se ao horario noturno. A concentração inicial do oxidante foi de 2464 mg/L 

De acordo com a Figura 4.15, verifica-se um maior consumo do oxidante na primeira 

hora de remediação de passagem pela coluna, que vai diminuindo gradativamente, até o 

consumo ser quase desprezível (24 horas). Isto se deve ao fato da quantidade de contaminante 

está sendo oxidada pelo permanganato e diminuir a quantidade de HPA e ainda a formação de 

MnO2, criando uma barreira na superfície partícula do solo, como apresentado na Figura 

4.16(b), diminuindo o contato entre o oxidante e o contaminante, consumindo, deste modo, 

menos oxidante (CRIMI, 2009). 
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4.2.2.2 Remediação combinada com Permanganato de Potássio e Peróxido de 

Hidrogênio. 

 A degradação neste ensaio obteve 67,3% de degradação total dos HPAs presentes no 

solo. A Figura 4.16 mostra a comparação entre areia limpa, areia remediada com KMnO4 e 

areia remediada com KMnO4 e H2O2. 

 

 

Figura 4.16: Comparação entre a areia limpa (a), areia remediada com KMnO4 (b) e 

remediada com KMnO4 e H2O2(c). 

 

A partir da Figura 4.16, verifica-se que a remediação utilizando a combinação 

KMnO4 e H2O2 removeu parte do MnO2 presente no solo pós-remediação com KMnO4.  

Porém, a remediação combinada entre KMnO4 e H2O2 não obteve diferença significativa da 

eficiência de remediação dos HPAs após as 16 horas da remediação com o KMnO4, em que 

foi degradado 67% destes contaminantes. 

 
 
 
4.3 Estudo do Escoamento do KMnO4 e Transporte de Massa no Solo 
 

O adimensional Reynolds foi calculado de acordo com a Equação 19. Para os valores 

da densidade e viscosidade dinâmica da solução aquosa de KMnO4, foram considerados os 

valores da densidade e viscosidade dinâmica da água,  1g/mL e 0,6g/cm×min, 

respectivamente. A velocidade obtida, na vazão a 0,9 mL/min, foi igual 0,58 cm/min e o 

diâmetro da partícula igual a 0,05cm. O número de Reynolds obtido foi aproximadamente 

0,048. E de acordo com este resultado, verifica-se que o regime é laminar, pois está bem 

abaixo de 2000.  

O tempo de difusão e o tempo de convecção foram calculados a partir das Equações 

20 e 21, respectivamente, sendo encontrados o tempo de difusão de 125s e o tempo de 
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convecção 2,42s. Ou seja, o tempo de difusão é bem maior do que o tempo de convecção o 

que implica que o tratamento é limitado por difusão. No entanto, de acordo com a Figura 4.14 

o aumento na vazão ocasiona um maior transporte de massa, o que indica uma ligeira 

influência da convecção. Logo, tem-se que o processo oxidativo avançado por permanganato 

na remediação de solos contaminados com HPAs é limitado tanto por transporte de difusão 

quanto de convecção.   
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5. Conclusões 

 

O resultado da caracterização do solo para área superficial específica mostrou que a 

área superficial da areia pós-remediação (0,057) diminuiu significativamente em relação à 

área superficial antes da remediação (próximo a 1). Esta diminuição foi ocasionada pela 

presença do dióxido de manganês na partícula da areia, produto formado na remediação com 

KMnO4.  

A extração de 7 horas para HPAs apresentou 100% de eficiência, porém é uma técnica 

laboriosa e que utiliza grande quantidade de solventes, sugerindo adaptar para outra técnica de 

extração na qual utilize menos solvente e menos tempo. 

Resultados satisfatórios para a degradação dos contaminantes foram obtidos nas 

seguintes dosagens e tempo: 5g/kg em 48 horas, obtendo contaminantes residuais de 28 mg de 

fenantreno e 1,25 mg de antraceno por kg de solo; já na dosagem 7g/kg em 48 horas restaram 

24 mg de  fenantreno  e 0,77 mg de antraceno por kg de solo, ficando estes resultados abaixo 

dos valores de intervenção residencial e industrial propostos pela CETESB para o fenantreno. 

Após a degradação do fenantreno e antraceno com o permanganato de potássio, a 

análise realizada através do cromatográfo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa 

identificou formação do intermediário antraquinona, derivado do antraceno. Para a 

degradação do fenantreno não foi identificada a formação de intermediários 

Os resultados do consumo do oxidante para a remediação em coluna de leito fixo 

demonstraram que a oxidação neste pode ser por recirculação, já que o consumo do oxidante 

na passagem pela coluna preenchida com o solo foi quase desprezível.  

A remediação combinada entre KMnO4 e H2O2 não obteve diferença significativa da 

eficiência de remediação dos HPAs após as 16 horas da remediação com o KMnO4, 67% de 

degradação dos contaminantes, porém a adição do H2O2 removeu parte do MnO2 presente no 

solo pós-remediação com KMnO4.  
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No estudo de transporte de massa os resultados demonstraram a existência da 

influência no processo por difusão e por convecção o que resulta em uma boa distribuição do 

oxidante no solo. 

E, por fim, a simplicidade na operação e baixo consumo de reagentes fazem com que o 

POA utilizando permanganato de potássio como oxidante, represente uma excelente 

alternativa para tratamento de solos contaminado por hidrocarbonetos poliaromáticos, sendo 

necessárias mais pesquisas para identificar as reações intermediárias e produtos finais da 

oxidação dos contaminantes.  
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Anexo II 

 

Curvas de Calibração para Análises Cromatográficas 
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Anexo III 

 
Resumo dos Resultados em Batelada 

TR 

(horas) 
Dosagem 

(g de Oxidante/g de HPAs) 
Degradação do  
Antraceno (%) 

Degradação do  
Fenantreno (%) 

Consumo do 
Oxidante (%) 

24 60 59 51 

48 82 65 56 

72 

 
 

13,3 
 

89 80 
 
 

57 

24 83 73 44 
48 91 

83 48 
72 
 
 

 
 

22,2 
 95 

84 
 

50 
 

24 92 
83 26 

48 97 
88 32 

72 

 
 

31,1 

97 
91,5 33 
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Anexo IV 

 

 

Resultados Consumo do Oxidante em Coluna 

 

 
Tempo 
(horas)  

 

Concentração de KMnO4 

na saída (mg/L)  

0 2464 

1  2314,4  

2  2359,3  

3 2389,2  

4      2415,09 

5     2440,9 

6   2451,7 

24      2459,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


