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RESUMO 

A contaminação do solo por poluentes orgânicos perigosos vem ganhando atenção nos 

últimos anos. Dentro desse cenário, este trabalho vem estudar e avaliar a eficiência da 

aplicação de remediação eletrocinética (REC) em solos contaminados por petróleo. 

Associado ao método convencional de REC, introduziu-se eletrólitos oxidantes 

(Peróxido de hidrogênio e reagente Fenton) para avaliar a degradação in situ e também 

analisou-se a aplicação de tensoativo SDS (Dodecil sulfato de sódio) na solubilização 

do componente orgânico no meio aquoso, a fim de tornar o tratamento mais eficaz. Os 

efluentes gerados no processo de descontaminação do solo (eletrólitos contaminados 

com petróleo) foram tratados pelos processos Eletro Fenton (EF) e Eletro Fenton Solar 

(EFS). Os resultados obtidos tanto para o tratamento do solo foram positivos. A 

descontaminação do solo foi mais eficiente quando utilizado o reagente fenton (99% 

perto do ânodo, seguido de 97% na zona intermediária e 94% próximo ao cátodo). 

Para o Experimento com SDS obtiveram-se  taxas de degradação de 78%, 88% e 93%. 

Para o experimento com peróxido de hidrogênio, 92%, 88% e 90%. O processo de 

tratamento dos efluentes também alcançou ótimas taxas de degradação. Para o efluente 

com SDS tem-se 96,7% e 95,7% , para o efluente com peróxido: 88,7 % e  93,3%, de 

EFS e EF, respectivamente. No efluente com reagente Fenton (Exp-3), obteve-se 

62,22% no EFS. Interferências do Fe2+ no Exp-3 devem ser consideradas. 

 

Palavras-Chaves: Remediação eletrocinética. Fenton. Fenton Solar.  Solo 

contaminado com petróleo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

Contamination of soil by dangerous organic pollutants has been gaining attention in 

recent years. Within this scenario, this work studies and evaluates the efficiency of the 

application of electrokinetic remediation (EKR) in soils contaminated by petroleum. In 

association with the conventional method of EKR, we introduced oxidant electrolytes 

(Hydrogen peroxide and Fenton reagent) and also analyzed the SDS surfactant 

application to evaluate the solubilization of the organic component in the aqueous 

medium and in situ degradation in order to achieve some improvement in the treatment 

of this contaminant. The generated effluents (electrolytes contaminated with 

petroleum) were also treated by Fenton and Solar Electro Fenton (SEF) process. The 

results obtained were promising. Soil decontamination was more efficient when we 

used the fenton reagent (99% near the anode, followed by 97% in the intermediate 

zone and 94% near the cathode). For Exp-1 we had rates of 78%, 88% and 93%. For 

exp-2, 92%, 88% and 90%. Effluents also achieved excellent degradation rates for 

Exp-1, with 96.7% and 95.7%, for exp-2 with 88.7% and 93.3% of SEF and EF, 

respectively. At exp-3, we obtained 62.22% in SEF. Fe2+. Interferences in Exp-3 

should be considered. 

Keywords: Electrokinetic Remediation. Fenton. Solar Electro Fenton. Oil 

contaminated soil. 
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1 Introdução  

 

A intensificação das atividades industriais, desde a segunda metade do 

século XIX e durante o século XX, tem causado intensa poluição ambiental e 

drásticas consequências para a água, o ar e o solo (MARTÍNEZ-HUITLE, 

2004). Diante deste cenário, fez-se necessária a criação de legislações 

governamentais que regulamentam a emissão de poluentes nos ecossistemas. A 

fim de cumprir as normas estabelecidas e prevenir ou mitigar impactos 

ambientais negativos, alternativas de tratamento de solo, efluente e gases 

precisam ser encontradas, de acordo com diferentes tipos de poluição 

existentes. 

Legislações mais rigorosas sobre a poluição ambiental são introduzidas 

a cada ano, principalmente sobre resíduos (EU, 98/CE, 2008), ar (EU, 87/CE, 

2008) e água (EU, 60/CE, 2008). Recentemente, uma maior atenção foi dada à 

contaminação do solo. No entanto, a aplicação e a harmonização de novas 

regras ainda são uma questão crucial, principalmente devido à alta variabilidade 

na natureza dos solos contaminados e aos custos dos investimentos imediatos 

envolvidos (TRELLU et al., 2016).   

A contaminação da matriz do solo tem se tornado objeto de interesses 

em pesquisas devido a sua alta complexidade no tratamento. A persistência de 

compostos orgânicos hidrofóbicos (COHs) nos solos é uma questão de 

importantes preocupações públicas, científicas e regulatórias devido à sua 

potencial toxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade e capacidade de 

bioacumulação na cadeia alimentar. A maioria desses compostos apresenta uma 

degradabilidade muito baixa e se adsorvem facilmente no húmus do solo, 

tornando sua remoção mais trabalhosa, principalmente para as contaminações 

mais antigas. 

Os tratamentos empregados hoje apresentam desvantagens, como alto 

gasto de energia, tempo de remediação muito extenso, perturbação na estrutura 



17 

do solo, dentre outros. Por esse motivo, as empresas ainda buscam alternativas 

de tratamento e/ou aprimoramentos. Dentro desse cenário, surgem as 

tecnologias integradas, onde se busca associar os pontos fortes de cada 

tecnologia de remediação empregada para tornar o processo de remediação de 

solo eficaz, com custo reduzido. 

 A dissertação é dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

compreende os aspectos teóricos. Nele, encontra-se toda a fundamentação 

teórica do trabalho. Os aspectos e temas que são envolvidos pelo trabalho, bem 

como a bibliografia e pontos importantes oriundos de artigos que fundamentem 

o trabalho e expliquem os resultados obtidos. Falou-se sobre solos, 

contaminação de solo e águas residuais e tratamentos empregados na 

atualidade, bem como as teorias que cercam a remediação eletrocinética.  

No segundo capítulo, encontra-se descrita toda a metodologia utilizada na 

realização dos experimentos. Inicia-se com a descrição dos reagentes utilizados 

e dos equipamentos. Cada análise é explicada detalhadamente em tópicos 

específicos. São duas partes gerais: os experimentos que envolveram o solo e os 

líquidos. 

No terceiro capítulo, aborda-se os resultados e as discussões a cerca dos 

mesmos. Os gráficos e valores são divididos, também, em duas partes. 

Inicialmente foram expostos os resultados referentes aos primeiros 15 dias de 

experimento, em ordem cronológica de análises. Sendo assim, o capítulo se 

encerra com os experimentos referentes aos resíduos da remediação 

eletrocinética, que seriam efluentes compostos pelos eletrólitos contaminados 

com o petróleo removido do solo. 

O quarto capítulo aborda as conclusões que retirou-se do trabalho e traz 

sugestões de estudos futuros. 

No quinto capítulo, de referências bibliográfica, encontram-se todos os 

artigos, dissertações e livros usados durante a pesquisa do assunto abordado na 
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dissertação. Toda a fundamentação teórica foi construída em cima destas 

referências.  

 

1.1. Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é a aplicação da remediação eletrocinética 

para remoção de petróleo em solos contaminados, visando a remoção de 

Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP). Para que o objetivo geral ser 

atingido faz-se necessário objetivos específicos, descritos a seguir.  

 

 1.1.1. Objetivos específicos  

 

 Fundamentar a aplicação dos processos eletroquímicos e 

integrados para remoção de petróleo em solos contaminados. 

 Avaliar a influência de dodecil sulfato de sódio (DSS), H2O2 

(Peróxido de Hidrogênio) e íons Fe2+ para o processo de 

remediação eletrocinética de solos contaminados; 

 Analisar o pH, condutividade e DQO dos líquidos empregados 

durante o tratamento do solo;  

 Analisar a remoção de HTP após o processo de remediação do 

solo;   

 Estudar a influência dos processos de remediação de solo e o 

transporte dos contaminantes para os líquidos empregados. 

 Investigar a aplicação do processo Eletro-Fenton e Solar-Eletro-

Fenton para remoção de contaminantes no efluentes.  
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2. Aspectos teóricos  

 

2.1 Resíduos   

2.1.1 Geração de Resíduos e Meio Ambiente 

Atualmente a poluição ambiental é apontada como um dos grandes 

problemas de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso é decorrente, 

não apenas de um, mas de uma série de fatores, como o mau uso dos recursos 

naturais, a ineficiência da legislação e a falta de consciência ambiental 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004). No Brasil não havia legislação ambiental até 31 

de agosto de 1981. Com a criação da Lei 6.938, que dispõe sobre os 

mecanismos de formulação e aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente, 

passou então a existir uma legislação ambiental (MARIANO, 2001).  A partir 

da criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), surgiram leis 

e resoluções que versam sobre aplicação de penalidades associadas a crimes 

ambientais são elas:  

 Lei n 6.938, de 31.08.1981 – Relata penalizações ao autor da poluição, 

tendo este a obrigação de recuperar a área atingida e até mesmo 

indenizar o Estado pelos danos causados. Atua em conjunto com a Lei 

9.605 de 20.02.1998, que disserta sobre os crimes ambientais, 

caracterizando-os, e dando as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 Resolução CONAMA 006 de 17/10/1990 – Prevê a obrigatoriedade de 

registro e de prévia avaliação pelo IBAMA, antes de dispersantes 

químicos serem empregados nas ações de combate aos derrames de 

petróleo. 

 Resolução CONAMA 420 de 28/12/09 – Esta resolução dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença 
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de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência 

de atividades antrópicas. 

 Resolução n° 357 do CONAMA de 17/03/2005 - dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamentos de efluentes, classificando os valores máximos 

permissíveis para metais e compostos orgânicos presente em água doce, 

potável, salobra, salgada e para descarte em meio ambiente. 

 Resolução n° 430 do CONAMA de 13/05/2011 - Dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente-CONAMA. 

 

2.2. Solos 

 

Em função da crescente fabricação de novos materiais químicos 

orgânicos e inorgânicos, tem crescido a preocupação com a contaminação de 

solo e água.  O solo é a camada de material orgânico e inorgânico que cobre a 

superfície rochosa da terra. A porção orgânica, derivada da decomposição de 

animais e plantas, concentra-se na parte superior do solo. A parte inorgânica é 

formada por fragmentos de rochas. Outros componentes do solo são a água e o 

ar, que variam de acordo com a ocorrência de chuvas. 

O solo é definido como uma mistura heterogênea composta de ar, água, 

sólidos orgânicos, sólidos inorgânicos e matéria viva (microorganismos e 

plantas). Os componentes inorgânicos do solo representam mais de 90% da 

composição do mesmo. Estruturalmente, o solo pode ser dividido em três fases: 

sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é a matriz do solo e constitui-se dos 
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componentes minerais e orgânicos. A fração mineral é constituída de partículas 

que variam de tamanho e composição. Podem ser agrupadas em três principais 

grupos de acordo com a granulometria: argila (menor que 0,02 mm), silte (0,02 

a 0,05 mm) e areia (0,05 a 2 mm). A fração orgânica do solo contém vários 

tipos de partículas orgânicas. Os húmus, parte da fração orgânica mais 

importante, é a matéria orgânica morta advinda de plantas e animais e consiste 

de um grande número de compostos diferentes que variam desde um simples 

ácido orgânico a um composto macromolecular complexo (SPARKS, 2003). A 

composição da parte húmica do solo é composta em percentual dos seguintes 

elementos: C (45-55%), O (30-45%), H (3-6%), N (1-5%) e S (0-1%). As fases 

líquida e vaporizada é representa entre os poros do solo que poderá conter 

substâncias dissolvidas (WEINER, 2000). 

O contaminante quando atinge o solo por meio de vazamentos ele sofre 

a ação de fenômenos geoquímicos e biológicos e se distribuem em 

subsuperfície da seguinte forma: fase vaporizada, fase residual ou adsorvida, 

fase livre e fase dissolvida. A distribuição do contaminante em tais fases 

dependerá de suas características físico-químicas e ainda do tipo de solo 

(POLICARPO, 2008). 

Dentre os fatores que determinam a interação dos contaminantes ao solo 

está a área superficial específica das partículas (m2/g) disponível. Além disso, 

as cargas elétricas das partículas da matriz do solo também influenciam na 

adsorção dos contaminantes ao meio. Vale ressaltar que quanto às propriedades 

físico-químicas, os contaminantes são classificados como DNAPL (dense non-

aqueous phase liquid), quando a substância é mais densa que a água, e LNAPL 

(light non-aqueous phase liquid) quando é menos densa.  

 

2.3 Petróleo 

O petróleo bruto pode variar desde líquidos incolores até materiais 

viscosos e escuros, alguns dos quais são sólidos a temperatura ambiente. 
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Conforme Thomas (2001), o petróleo varia a sua cor entre negro e castanho 

escuro e tem o caráter oleoso, inflamável, menos denso que a água e com cheiro 

característico de hidrocarbonetos. Basicamente os vários tipos de petróleo 

variam de 83 a 87% de carbono em peso e 11 a 14% de hidrogênio, e pequenas 

frações de compostos como enxofre 0,06 a 8%, nitrogênio 0,11 a 1,7%, 

oxigênio 0,1 a 2% e metais até 0,3%, principalmente de níquel e vanádio. Por 

outro lado, os hidrocarbonetos podem ser classificados pela sua estrutura, como 

saturados, insaturados (olefinas) e aromáticos. 

Dos mais de 100 diferentes HPAs conhecidos, apenas 16 deles foram 

considerados prioritários pela USEPA (“United State Enviromental Protection 

Agency”) para monitoramento, sendo 7 classificado pela IARC (“International 

Agency for Research on Cancer”) como cancerígenos para animais e 

potencialmente cancerígenos para seres humanos. 

A resolução n° 357 do CONAMA (“Conselho Nacional do Meio 

Ambiente”), dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamentos de efluentes, classificando os valores máximos 

permissíveis para metais e compostos orgânicos presente em água doce, 

potável, salobra, salgada e para descarte em meio ambiente. A Tabela 1 

apresenta os 16 compostos orgânicos prioritários e seus limites máximos 

permissíveis. 

 

Tabela 1: Máximo permitido em água de hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos  Valor Máximo 

Benzo(a)pireno 0,018 µg L-1 

Benzo(b)fluoranteno 0,018 µg L-1 

Benzo(k)fluoranteno 0,018 µg L-1 

Crisceno 0,018 µg L-1 

Acenaftileno 0,012 µg L-1 

Fluoreno 0,014 µg L-1 
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Antraceno 0,018 µg L-1 

Benzo(g,h,i)perileno 0,05 µg L-1 

Fenantreno 0,018 µg L-1 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg L-1 

Indeno(1,2,3cd)pireno 0,018 µg L-1 

Pireno 0,018 µg L-1 

Acenafteno 0,01 µg L-1 

Fluoranfteno 0,018 µg L-1 

Naftleno 0,05 µg L-1 

Benzo(a)antraceno 0,018 µg L-1 

Fonte: Autor 

 

2.4. Contaminação de Solos 

 

A poluição do solo é entendida como qualquer alteração que descaracterize 

o solo de sua estrutura natural, sendo causada pela introdução de agentes 

químicos, biológicos ou alteração do ambiente do solo pela ação do homem. 

Essas substâncias químicas levam à poluição do solo e, direta ou indiretamente, 

à poluição da água e do ar. Entre os compostos nocivos ambientalmente, os 

mais comuns são os hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados (como o 

chumbo, cádmio, mercúrio, cromo e arsênio), pesticidas e solventes 

(GÜNTHER, 2005). 

O impacto da contaminação no solo pode não ser perceptível no ponto 

visual. Por muito tempo o solo foi considerado um local seguro para a 

disposição de lixo e onde a degradação de contaminantes ocorria naturalmente. 

Por causa da sua capacidade de armazenamento e baixa velocidade no 

transporte de substâncias, passaram-se alguns anos sem que houvesse notícia 

sobre os efeitos maléficos da contaminação do solo (OTTEN et al., 1997).  

A contaminação por poluentes orgânicos em solo e sedimentos é uma 

grande preocupação ambiental, não só por afetar o meio ambiente, mas também 

os organismos vivos, a saúde humana e prejudicar atividades econômicas 

associadas ao solo. Além do uso generalizado e eliminação inadequada, os 
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derrames acidentais e os vazamentos de hidrocarbonetos de petróleo, solventes 

orgânicos e Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) e Hidrocarbonetos 

Totais de Petróleo (TPH) têm resultado em geração de fontes persistentes de 

contaminação do solo e águas subterrâneas, tornando um importante problema 

ambiental, devido aos seus efeitos adversos destes poluentes na saúde humana. 

Os TPHs são poluentes altamente tóxicos (50 < mg L-1 para organismos 

aquáticos), além de serem compostos carcinogênicos (HOWARD, 1991; 

WANIA, 1999; CHAN ET AL., 2003). 

 Os TPHs também estão frequentemente presentes em altas concentrações 

em solos, isto é, em locais de exploração de petróleo e postos de combustíveis. 

A contaminação do subsolo por compostos orgânicos é um processo complexo 

e difícil de tratar por várias razões, tais como a tendência de adsorção dos 

contaminantes na matriz solo, a baixa solubilidade destes em água, a taxa 

limitada de transferência de massa necessária à ocorrência da biodegradação, 

entre outros (GUEDES et al., 2010). 

A partir da década de 70, aumentou a preocupação e fiscalização por parte 

de órgãos de regulação ambiental com relação a produtos químicos utilizados 

durante a exploração de petróleo, derramamento de petróleo no meio ambiente, 

bem como o descarte de resíduos gerados pela indústria petrolífera.  

Os compostos derivados do petróleo são uma das classes de contaminantes 

mais relevantes ao meio ambiente (ABIOYE, 2011). Estima-se que a infiltração 

de petróleo bruto encontrado no meio marinho seja de 600.000 toneladas por 

ano, mas acredita-se que esse valor pode variar entre 200.000 e 2.000.000 

toneladas por ano. Vazamentos de óleo durante operações são responsáveis por 

cerca de 53% desse contaminante em meio marinho (KVENVOLDEN e 

COOPER, 2003). Em solos contaminados por petróleo e seus derivados, além 

dos BTEX, geralmente, outras classes de compostos também são alvos de 

atenção, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), os compostos 

orgânicos voláteis (COV) totais e os hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP). 
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Os compostos BTEX, HPA e HTP são escolhidos, principalmente, pela 

toxicidade, mobilidade e persistência no meio ambiente; os COV totais, por 

representarem o total de emissões gasosas, como perdas por volatilização 

provenientes do derramamento (ANDRADE et al.,2010).  

Seu impacto na saúde humana e no meio ambiente é bem conhecido por 

suas características hidrofóbicas (LAPINSKIENE et al., 2006), permitindo que 

elas se alcancem e se acumulem na cadeia alimentar. Eles são realmente 

susceptíveis de causar efeitos tóxicos para os receptores humanos e ambientais). 

Esses compostos atuam como depressores do sistema nervoso central e 

apresentam toxicidade crônica mais significativa que os hidrocarbonetos 

alifáticos (também presentes no petróleo e derivados), mesmo em 

concentrações da ordem de µg L-1. O benzeno é reconhecidamente o composto 

mais tóxico dentre os BTEX e, por isso, pode ser apontado como o agente mais 

preocupante no tocante à saúde pública. Segundo a Agência Internacional de 

Pesquisa de Câncer (International Agency for Research on Câncer - IARC), 

órgão da Organização Mundial da Saúde, o benzeno se classifica no Grupo I, ou 

seja, é uma substância comprovadamente cancerígena e que também pode 

causar leucemia em seres humanos. Assim como a IARC, nos Estados Unidos, 

a Agência de Saúde e Segurança Ocupacional (National Institute for 

Occupational Safety and Health - NIOSH), bem como a Agência de Proteção 

Ambiental (Environmental Protection Agency - EPA) também incluem o 

benzeno em suas listas de produtos cancerígenos (ROWLAND et al., 2001; 

EPA, 2003a; IARC, 2006; NIOSH, 2006; ANDRADE et al.,2010). 

A indústria petroleira brasileira, como exemplo, principalmente refinarias e 

áreas de produção de petróleo, eventualmente se depara com vazamentos de 

substâncias oleosas (óleo cru e/ou seus derivados) que atinge tanto os recursos 

hídricos quanto o solo (RIZZO et al., 2006). Dentre os meios de contaminação 

o vazamento de combustíveis durante o transporte e em acidentes no tráfego, 

descartes terrestres de lubrificantes residuais, estocagem inadequada de óleos 
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lubrificantes, descarga e vazamento de solventes em áreas industriais e 

particularmente na exploração e prospecção de petróleo (ZHOU et al., 2005). 

Arocena & Rutherford (2005) concluíram que muitos solos contaminados 

no Canadá estão associados às atividades passadas de extração de petróleo. Os 

autores avaliaram as características físico-química, bem como propriedades 

geológicas de três solos de sítios de descarte de resíduos da atividade petrolífera 

em relação ao controle (solos adjacentes) e os resultados mostraram que a 

distribuição de tamanho de partículas, pH, Nitrogênio total, capacidade de troca 

catiônica, Mg2+ e a relação trocável de adsorção de sódio foi semelhante aos 

solos dos sítios de descarte e também no controle. Entretanto, o carbono total, 

Ca2+, K+, Na+ e Mg2+ foram maiores nos solos de sítios de disposição em 

relação ao controle, concluindo que ações inerentes às atividades petrolíferas na 

região poderiam promover a degradação dos solos, tornando-os menos 

favoráveis para o estabelecimento de culturas agrícolas e florestais. 

Independentemente da atividade industrial, os centros urbanos são os locais 

com maior potencial de contaminação dos TPHs, devido aos postos de 

combustíveis, que podem contaminar o ar, o solo, o subsolo e as águas 

subterrâneas com hidrocarbonetos resultantes dos vazamentos nos tanques 

subterrâneos de armazenamento de combustíveis. Além disso, motores 

veiculares, oficinas mecânicas e garagens de automóveis são também fontes 

geradoras hidrocarbonetos derivados do petróleo nas cidades (LIMA et al., 

1998). Os resultados dos estudos apresentados pela CETESB, mostraram 

crescimento de modo exponencial. Em maio de 2002 haviam 255 áreas 

cadastradas com problemas de contaminação, e em dezembro de 2014 esse 

número saltou para 4.771. 

A contaminação de solos e, consequentemente, águas subterrâneas por 

derivados de combustíveis é uma questão ambiental relevante no cenário atual. 

Segundo o levantamento realizado em dezembro de 2014 pela Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 
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foram identificados 3.597 postos de combustíveis com contaminação, 

representando 75% de todas as áreas contaminadas do Estado (CETESB, 2011). 

A atividade industrial vem em segundo lugar, com 768 registros (16%), seguida 

da comercial, com 232 (5%), de resíduos, com 136 (3%), e de 

“Acidentes/Desconhecida/Agricultura”, com 38 (1%). Assim, devido a estas 

atividades, o solo recebe anualmente quantidades consideráveis dos HAPs que, 

em função da complexidade da sua estrutura química, da sua baixíssima 

solubilidade em água (como exemplo, a do antraceno é de somente 0,073mg L-

1) e da forte tendência de adsorção ao solo, tornam-se recalcitrantes e 

permanecem por longos períodos no ambiente, o que aumenta a possibilidade 

de exposição de humanos e animais a esses compostos (JACQUES et al., 2007). 

Estes dados evidenciam a situação preocupante relacionada aos casos de 

contaminações provenientes de postos de abastecimento e outras atividades 

ligadas ao transporte, armazenagem e comercialização de combustíveis. Neste 

cenário, é clara a necessidade de medidas adequadas para a prevenção de novos 

casos de contaminação e aplicação de técnicas adequadas para o tratamento das 

áreas contaminadas. 

 

2.5. Tratamentos de Solo  

 

O tratamento de solos e águas subterrâneas tem representado um grande 

desafio, pois estas matrizes são complexas e apresentam grande afinidade por 

diversos compostos, sendo necessário o uso de processos eficientes para a 

remoção dos contaminantes. Em muitos casos, as técnicas de tratamento 

adotadas não permitem a remoção dos compostos ou a redução de suas 

concentrações dentro de valores estabelecidos pela legislação. Assim, o 

interesse pelo desenvolvimento de novas tecnologias de remediação tem 

aumentado nos últimos anos (ANDRADE et al., 2010).             
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A contaminação de solos pela introdução de óleos no meio ambiente não se 

constitui em uma novidade; ao contrário, há registros desse tipo de poluição 

desde 1754. No entanto, foi a partir da década de 60 que as atenções se 

voltaram para essa realidade e várias técnicas de tratamento passaram a ser 

adotadas. Os métodos de descontaminação de solos que visam reduzir a 

concentração e/ou toxicidade dos contaminantes são designados por métodos de 

tratamento (sentido estrito), enquanto que os que têm como principal objetivo a 

redução da mobilidade dos contaminantes são chamados métodos de 

confinamento (URURAHY, 1998). Portanto, o objetivo na remediação do solo 

é remover os contaminantes em um nível seguro para humanos e o meio 

ambiente e restaurar as propriedades do solo a um estado apropriado para o uso 

do solo. A concentração do alvo final considerada para o solo não contaminado 

será diferente, dependendo do uso futuro do solo: urbano, agrícola ou industrial. 

Nos últimos 20 anos, cientistas tem investido esforços no desenvolvimento 

de tecnologias inovadoras para remediação do solo. Essas tecnologias usam os 

princípios físico, químico e biológicos para remover e/ou eliminar os 

contaminantes do solo. Portanto, por exemplo, a biorremediação usa a 

capacidade dos microrganismos do solo para degradar o contaminante orgânico 

do solo (ALKORTA et al., 1997).  

As tecnologias de remediação do solo podem ser aplicadas in situ, ou seja, 

no local contaminado sem escavação, ou ex situ: o solo é escavado e é tratado 

em uma instalação especificamente projetada para o processo de remediação. 

Tecnologias in situ são preferidas porque resultam em custos mais baixos, 

menos exposição aos contaminantes e menos interrupção do ambiente. No 

entanto, o controle da operação é mais difícil e dependendo da permeabilidade 

do solo e da estratificação do solo, a operação pode terminar com resultados 

muito fracos. Por outro lado, as tecnologias ex situ permitem um melhor 

controle da operação, e os resultados da remediação não são muito afetados por 
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algumas características do solo como permeabilidade e estratificação (GIBBS et 

al, 2001; NORRMAN et al., 2004; CAMESELLE et al, 2013). 

Cabe aqui ressaltar que, independente da solução adotada, ela deve ser 

aplicada conforme as condições intrínsecas e singulares a cada sítio 

contaminado. Dessa forma, as técnicas de remediação deverão atender não 

somente às características físico-químicas dos contaminantes envolvidos como 

também a aplicabilidade dos mesmos nas condições hidrogeológicas específicas 

do sítio impactado. E isso dentro de objetivos que atendam a legislação 

ambiental e que sejam compatíveis com o risco que a contaminação representa 

(NOBRE e NOBRE, 2008). 

O conhecimento das propriedades físicas e químicas do solo e dos 

mecanismos de interação solo-contaminante é fundamental para a concepção do 

processo de remediação. A textura do solo deve ser levada em consideração, 

pois afeta a permeabilidade, a umidade, e a densidade. Por exemplo, solos 

argilosos são difíceis de aerar e resultam numa baixa concentração de oxigênio, 

dificultando a distribuição e homogeneização dos nutrientes. 

Esse tipo de solo também é capaz de reter água por longos períodos de 

tempo após a precipitação, assim, durante um longo período de chuvas a 

umidade do solo ficará maior que a necessária ao tratamento. Por outro lado, 

durante o período de seca a umidade ficará abaixo da faixa ótima para o 

crescimento microbiano. Em geral, a biodegradação de contaminantes no solo é 

otimizada quando a umidade está entre 50 e 75% da capacidade de campo. É 

importante enfatizar que os níveis de umidade devem estar relacionados à 

capacidade de campo e não exclusivamente ao percentual de água no solo. Se 

esse fato não for observado, estarão sendo utilizados níveis excessivos de água 

no solo, reduzindo assim, o nível de oxigênio disponível (KING et al., 1992; 

STURMAN et al., 1994). 

As partículas do solo, compostos metálicos e orgânicos, poderão apresentar 

cargas negativas e positivas, permanentes e dependentes do pH. Existe um 
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determinado valor de pH do solo em que a quantidade de cargas elétricas 

positivas é igual a quantidade de cargas elétricas negativas, esse valor de pH, 

que é característico para cada solo, é denominado de ponto de carga zero (PCZ). 

Quando o pH do solo estiver abaixo do PCZ, há predomínio de cargas elétricas 

positivas e, quando o pH do solo estiver acima do PCZ, há predomínio de 

cargas elétricas negativas na superfície do solo (MEURER, 2000). 

 

2.5.1. Remediação Eletrocinética 

 

Processos eletroquímicos têm como característica a utilização de 

potencial elétrico, corrente aplicada e carga como principal constituinte da 

técnica. Ou seja, é considerado um processo que depende da aplicação de 

propriedades elétricas (PLAMBECK, 1982).  

A tecnologia eletroquímica apresenta algumas vantagens que merecem 

destaque, como, por exemplo, a facilidade de se dispor de energia elétrica, as 

condições energéticas reacionais reduzidas (processos a frio), sistemas 

altamente reprodutíveis e facilmente controláveis permitindo a automação e 

facilidade de montagem de plantas relativamente compactas (PONTES, 2010). 

Esse cenário se torna ainda mais atrativo quando empregamos algum tipo de 

energia limpa, como energia solar ou eólica. 

 Dentre as tecnologias eletroquímicas, a Remediação Eletrocinética 

(RE), tem se tornado atrativa para descontaminação de solos contaminados com 

metais e compostos orgânicos, e solos de baixas permeabilidade. Ela pode ser 

aplicada in situ ou ex situ, tornando-se promissora, especialmente para solos de 

grão fino (ROEHL et al., 2002). A RE vem sendo aplicada com fins ambientais 

desde a década de 1990, e ganhou mais atenção nos últimos anos. Ela é 

fundamentada na aplicação de uma corrente elétrica contínua e de baixa 

intensidade que percorre o solo contaminado localizado entre os eletrodos 

distribuídos apropriadamente. Quando o solo poluído sofre o efeito de um 
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campo elétrico entre os ânodos e os cátodos, favorece os fenômenos de eletro-

osmose, eletromigração e a eletroforese que mobilizam os poluentes contidos 

no solo. Em condições adequadas, esses processos poderão ser usados para 

remediar o solo (SANTOS, et al., 2016). 

Os processos eletrocinéticos são empregados tanto para tratamento de 

contaminantes orgânicos como inorgânicos como Pb, Cd, Cr e U (BRANDL, 

2005).  

 A RE pode ser aplicada a solos com baixa permeabilidade, podendo ser 

aplicada ex situ ou in situ. Outra vantagem da RE é a sua aplicação para 

contaminações localizadas em grandes profundidades ou de difícil alcance, por 

exemplo, abaixo de prédios ou construções. Durante a RE diferentes fenômenos 

contribuem para a remoção ou diminuição dos contaminantes no solo, em níveis 

macroscópicos, microscópicos e moleculares.  

 

2.5.1.1 Eletroforese 

 

A eletroforese determina a evolução do fluxo das partículas carregadas e 

coloides presente no meio contaminado; este fluxo ocorre de acordo com a sua 

massa, isto é, cada partícula presente no sistema, irá se movimentar para os seus 

devidos compartimentos (reservatório anódico/catódico) de acordo com o seu 

tamanho/massa, em um fluxo gerado pela água presente no eletrólito 

(KANIRAJ e YEE, 2011; LI et al., 2016). Como as partículas carregadas são de 

tamanho distinto, a eletroforese só pode tomar parte se o tamanho dos poros for 

grande o suficiente para a partícula, o que não é o caso em solos de grão fino. 

Portanto, a eletroforese pode ser negligenciada em solos de grão fino (H. 

BRADL  e A. XENIDIS, 2005). 

Além do movimento de partículas carregadas, também se inclui o 

movimento de microrganismos para eletrodos opostos (VILLASEÑOR, 2016). 

Electroosmose e / ou eletroforese têm sido utilizadas com sucesso para injetar 
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estirpes de Pseudomonas (célula bacteriana de degradação do diesel) em solo 

contaminado com diesel (LEE e LEE, 2001). 

 

2.5.1.2 Eletro-osmoses  

 

A eletro-osmose define o escoamento do contaminante presente na 

amostra através do meio poroso da matriz sedimentar, sob a presença de uma 

diferença de potencial. Esta diferença de potencial leva em consideração a 

relação carga/massa para poder realizar este escoamento em um fluxo contínuo 

(NAIDU Et al., 2013; RAMÍREZ et al., 2015). 

Na presença de um meio poroso, a fração sólida é considerada fixa com 

relação ao movimento da camada líquida, sendo este fenômeno denominado 

eletro-osmose. A eletro-osmose pode ser considerada assim como um 

complemento da eletroforese, onde suas fases, estacionárias e móveis, estão 

trocadas com relação às estabelecidas para a eletroforese (BRET et al., 1993). 

O processo de migração por eletroosmose se torna mais eficaz quando 

os compostos transportados estão carregados ionicamente. Nestas condições, 

pode-se, teoricamente, conceituar o fenômeno de eletroosmose como um 

transporte por meio de capilares (ASSIS E SILVA, 2010). 

 

2.5.1.3 Eletro-migração 

 

Outro processo que é bem evidente na RE de solos, é a eletro-migração 

dos íons presente no material a ser descontaminado. A eletro-migração é 

responsável pelo fluxo das espécies iônicas e complexos em diferentes direções 

aos eletrodos de carga oposta.  É um dos principais fenômenos que contribui 

para remediação solos contaminados com metais pesados, podendo também ser 
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de grande eficácia na remediação de solos contaminados com petróleo, visto 

que uma percentagem plausível deste contem metais pesados. Essa vertente e 

responsável pela extração da contaminação no meio, contribuindo na 

eliminação do composto exógeno do solo com petróleo (ZHU et al., 2009; 

OTTOSEN; CHRISTENSEN, 2012; BAI et al., 2015). 

A eletro-migração favorece o transporte dos íons no solo em direção dos 

compartimentos anódico e catódico, assim corroborando para remoção de 

metais pesados em sua forma iônica, permitindo assim a retirada deste do meio 

contaminado sem a adição de novos produtos para a sua complexação ou até 

mesmo precipitação (NG et al., 2016). Durante a aplicação da RE, a eletro-

migração tem importância elevada, pois esta é responsável pela migração de 

componentes com alto grau de toxidade, os organocloratos, TPH, HPAs, 

Pesticidas, os quais são de extrema toxicidade para a saúde humana (Traina et 

al., 2009). Este fenômeno também pode acontecer em moléculas 

eletronicamente estáveis, sendo esta exercida através de polarização da nuvem 

eletrônica (GIANNIS et al., 2010; LI et al., 2016). 

 

2.5.1.4.  Eletrólises   

 

A evolução dos processos de remediação envolve fenômenos 

importantes para a efetiva descontaminação do solo. A eletrólise (equação 1 e 

2) é um dos principais componentes, determinando o efeito da passagem de 

uma corrente elétrica pelo eletrólito ou água utilizada no meio contaminado, 

contribuindo para a oxidação e redução da água (OUHADI et al., 2010; LEE et 

al., 2012; YOO et al., 2015). 

O processo em meio aquoso ocorre basicamente em duas etapas. A 

primeira delas, denominada decomposição, ocorre ao se misturar o composto, 

dissociando-o em forma de íons. Já a segunda etapa consiste na aplicação de um 

potencial na solução, que dá início ao transporte de elétrons que percorrem o 
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menor caminho entre eletrodos. A oxidação e redução da água produz espécies 

que irão influenciar no pH do solo e líquido empregado para manter a umidade 

do solo, surgindo uma frente ácida e básica, nas regiões próximas ao anodo e 

catodo, respectivamente.  

 

Oxidação da água no anodo:   2𝐻2𝑂(𝑙) → 4𝐻+ + 𝑂2(𝑔) +  4𝑒−                           (1)  

Redução da água no catodo:    2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒− → 2OH- + 𝐻2(𝑔)                        (2) 

 

2.5.2 Lavagem de solo  

 

A lavagem do solo é uma técnica amplamente utilizada para a remoção 

de metais pesados e poluentes orgânicos dos solos. A maioria das etapas das 

plantas do processo de lavagem do solo não foram desenvolvidas para remediar 

os solos contaminados, mas tem sido usado há muito tempo na indústria de 

processamento de minerais (BRADL e XENIDIS, 2005). No entanto, isso gera 

efluentes de alta resistência contendo grande quantidade de agente de extração e 

contaminantes do solo. 

Os contaminantes derivados do petróleo se adsorvem principalmente na 

matéria orgânica do solo ou em fases não aquosas de efluentes. Esses agentes 

de extração são adicionados ao processo com a finalidade de aumentar a 

solubilidade, dessorção e biodegradação desses contaminates do solo. Os 

surfactantes têm se mostrado eficientes especialmente nos processos que 

envolvem remoção por transferirem o contaminante para a fase aquosa. 

Os surfactantes são moléculas cuja estrutura química possui grupos com 

afinidades distintas e interligadas, ou seja, uma cauda hidrofóbica ou apolar, 

geralmente com doze ou mais átomos de carbono, ligada a uma cabeça formada 

por grupos funcionais hidrofílicos ou polares. É considerada anfifílica por 

apresentar na sua molécula duas regiões com afinidades diferentes. Os 
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tensoativos possuem propriedades, tais como: capacidade de formar bolhas e 

espumas na superfície de um líquido e redução da tensão superficial ou 

interfacial ao se adsorver nas superfícies ou interfaces líquido-líquido, líquido-

gás e sólido-líquido.  A estrutura da molécula do tensoativo pode ser 

representada pela Figura 1.: 

 

Figura 1.Representação de molécula tensoativa do SDS. 

 

Fonte : Autor 

 

Os tensoativos podem ser classificados da seguinte maneira, em função 

da carga apresentada por sua cabeça após disposição da molécula neutra em 

solução aquosa: iônicos (catiônicos, aniônicos e anfóteros) e não iônicos: 

Tensoativos catiônicos - são aqueles que possuem um ou mais 

grupamentos funcionais que, em solução aquosa, dissociam-se em íons 

carregados positivamente na superfície ativa. Os tensoativos catiônicos mais 

importantes são formados por nitrogênio quaternário. 

a) Em geral, sua fórmula é RnX+Y-, onde R representa uma ou mais 

cadeias hidrofóbicas, X é um elemento capaz de formar uma estrutura catiônica 

e Y é um contra íon. Em sua cadeia polar quase sempre estão presentes cadeias 

alifáticas, linear ou ramificada. Em princípio, X pode ser N, P, As, Te, Sb, Bi e 

os halogênios (ATTWOOD; ELWORTHY; KAYNE, 1971); 
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b) Tensoativos aniônicos – São aqueles que possuem um ou mais 

grupamentos funcionais que em solução aquosa dissociam-se em íons 

carregados negativamente na superfície ativa. Os tensoativos mais importantes 

deste grupo são os sabões, compostos sulfonados e os sulfonatados (Dantas, 

2001). 

c) Tensoativos não-iônicos - São aqueles que não formam íons em 

solução aquosa, já que o seu grupo hidrofílico é formado por grupos polares não 

ionizáveis, como o álcool, glicol, mercaptans, éter e ester. (VIANA, 1992). 

Segundo Fendler; Day; Fendler (1972), os tensoativos não-iônios são derivados 

dopolioxietileno e polioxipropileno ou poliálcoois, ésteres de carboidratos, 

amidas de álcoois graxos e óxidos de amidas graxas.  

d) Tensoativos anfóteros - São as moléculas orgânicas cujo grupo 

hidrofílico pode carregar-se positiva ou negativamente, ou não estar carregado, 

dependendo do pH do meio em que se encontram. Abaixo podem ser 

observadas as especificações: 

 - Para pH< 4, atuam como tensoativos catiônicos; 

 - Para 4 <pH< 9, atuam como tensoativos não-iônicos; 

 - Para 9 <pH< 10, atuam como tensoativos aniônicos. 

 

2.5.3. Tratamento de solo com oxidantes 

 

Os hidrocarbonetos derivados do petróleo tem tendência a serem 

adsorvidos no solo e insolúveis em água devido sua natureza hidrofóbica 

(HARITASH E KAUSHIK, 2009). Por conta da forte persistência e ocorrência 

destes contaminantes, diferentes grupos de pesquisas vêm investigando sobre 

aplicação de adição agentes fortemente oxidantes que contribuíam para a 

oxidação da matéria orgânica existente no solo (LEE ET AL., 1998; WATTS 
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ET AL., 2002; RIVAS, 2006; FERRARESE ET AL., 2008; YAP ET AL., 

2011).  

A oxidação química emergiu como uma remediação viável estratégica 

para oxidar os compostos orgânicos em solos contaminados (WATTS E TEEL, 

2006). Esta técnica se baseia na aplicação de fortes agentes oxidantes para 

degradar o orgânico. Ela tem sido aplicada tanto in situ quanto ex situ, mas tem 

ganhado popularidade como uma técnica in situ. E assim, a partir dos anos 90 

surge uma nova classe de técnicas denominadas In Situ Chemical Oxidation 

(ISCO).  

A eficiência da oxidação química em solo é influenciada, 

principalmente, pelos seguintes fatores: tipo e concentração de ferro (YEH et 

al., 2003), concentração de peróxido (FLOTRON et al., 2005), presença de 

outros compostos orgânicos competitivos pela hidroxila (LINDSEY E TARR, 

2000) e pH (WANG E LEMLEY, 2006).  

Por ser um problema de grande complexidade, para que a técnica de 

remediação de solo por oxidação química seja aplicada na prática, há que se 

fazer estudos iniciais em escala de laboratório para o completo entendimento da 

situação, e somente depois ser ampliada para escala comercial (WATTS E 

TEEL, 2006). 

Os oxidantes mais comuns utilizados nesta técnica são o permanganato, 

ozônio, persulfato e reagente de Fenton (H2O2 combinando com ferro) (ITRC, 

2005). Cada um deles possui vantagens e desvantagens, e a aplicação depende 

do meio a ser tratado e do orgânico a ser degradado (EPA, 2005). 

Dentre estes, os Processos Oxidativos Avançados têm surgido como 

uma alternativa para a remediação de solos contaminados (Chen et al., 2001). O 

poder oxidante das espécies •OH tem sido usado com sucesso na degradação de 

contaminantes orgânicos presentes no solo. Watts et al. (1991) foram pioneiros 

no emprego do reagente de Fenton com esta finalidade. Em seus experimentos 

iniciais, pentaclorofenol presente em uma mistura de sílica-areia foi 
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completamente mineralizado. Este estudo teve um papel importante na 

otimização do processo, pois estabeleceu que o pH ótimo para tratamento de 

solo é entre 2 e 3.  

Ainda dentro dos Processos oxidativos avançados, a reação de Fenton se 

destaca por possuir grande potencial de oxidação dos compostos orgânicos, 

além do que os reagentes que compõem o sistema Fenton têm algumas 

vantagens que se sobressaem diante de outros: são compostos relativamente 

baratos e não-tóxicos, além da reação ocorrer em temperatura e pressão 

ambientes (NARA, 2008). 

Ferraresi et al., 2008, avaliou a viabilidade do uso de oxidação química 

para degradar hidrocarbonetos aromáticos policíclicos sorbidos em matriz 

sedimentar. A concentração inicial de HAP total em amostras de sedimentos foi 

de cerca de 2800 mg/kg de solo seco e a degradação considerada necessária 

para atingir os objetivos de remediação era de 95%. Com base nos resultados 

deste estudo, a oxidação química provou ser uma tecnologia de remediação 

efetiva, possivelmente aplicável à remediação ex situ dos sedimentos de 

interesse. Diferentes reagentes resultaram, no entanto, em diferentes eficiências 

de remoção. Os melhores desempenhos de remediação foram alcançados com o 

uso de reagente de Fenton modificado e peróxido de hidrogênio com doses de 

oxidante de cerca de 100 milimoles por amostra de sedimento de 30 g. 

Goi et al. (2009) investigaram os efeitos da relação H2O2 quando 

catalisado por Fe2+ na remoção de óleo diesel do solo. Com o reagente não 

catalizado, a degradação do óleo diesel com relação H2O2/diesel (p / p%) de 2: 

1 mostrou uma eficiência de degradação de 95%, enquanto a adição de 

pequenas quantidades de Fe2+ como catalisador não só melhorou a eficiência de 

degradação para a remoção de diesel até 93%, mas também diminuiu a dosagem 

de H2O2 utilizada em 84%. Outro estudo de Villa et al. (2010) mostraram que 

várias adições de H2O2 (0,09-0,18 g / g de solo contaminado a diesel) a cada 

20min resultou em altas eficiências de remediação até 80%. 
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  Usman et al. (2012) estudaram a degradação oxidativa de 

hidrocarbonetos em solo arenosos rico em sílica e magnetita, catalizado por 

ferro (Fenton) e persulfato, em pH neutro. Os resultados experimentais indicam 

que aproximadamente 70-80% da remoção do óleo comercial foi alcançada por 

ambos os tratamentos de Fenton e persulfato após uma semana. Além disso, a 

redução de CO significante também foi observada por ambos os oxidantes (80-

90%). Não foram observados subprodutos após experimentos de oxidação que 

indicam a degradação completa dos hidrocarbonetos de óleo. Os resultados 

deste estudo sugerem que a magnetita pode ser usada como fonte de ferro para 

ativar a oxidação de Fenton. 

 

2.6. Tratamento de efluentes gerados durante a remediação de solos  

 

Durante o tratamento de solos contaminados, parte dos contaminantes são 

mobilizados na fase aquosa, sendo necessário a remediação deste líquido a fim 

de descarte ou reuso durante o processo. Atualmente diversos tipos de 

tratamentos vêm sendo investigado para tratamento de efluentes contendo 

compostos orgânicos derivados da indústria do petróleo. Dentre os tratamentos 

empregados, os processos eletroquímicos avançados vêm recebendo atenção da 

comunidade científica para remoção de compostos orgânicos, por serem 

eficientes na degradação de diversos compostos tóxicos recalcitrantes, além de 

apresentarem baixos custos operacionais.   

Os processos eletroquímicos envolvem a geração e uso de espécies 

fortemente oxidantes, principalmente o radical hidroxila (HO•) (MARTINS, 

2012). O radical HO• pode ser gerado por meios fotoquímicos ou outras formas 

de energia e possui alta eficiência na oxidação da matéria orgânica, resultando 

em produtos como água, dióxido de carbono e íons inorgânicos. (MOMENTI, 

2006; PARIA, 2008).  
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Os Processos Oxidativos Avançados (POA) vêm sendo utilizados como 

uma alternativa eficaz na mineralização da grande maioria dos contaminantes 

orgânicos. Esses processos caracterizam por transformar a grande maioria dos 

contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, 

através de reações de degradação, que envolvem espécies transitórias oxidantes, 

principalmente radicais do tipo hidroxila (TEIXEIRA e JARDIM, 2004).  

Sabe-se que o radical hidroxila oxida efetivamente compostos orgânicos em 

fase aquosa (MORAES, 2003), incluindo os PCBs - bifenilas policloradas 

(Stow, 1997). Porém, para um contaminante orgânico de reduzida solubilidade 

e mais denso que a água, como os PCBs, espera-se que a eficiência da oxidação 

química seja baixa e que ocorra através de um mecanismo indireto (o da 

dissolução do composto em fase aquosa), causando um acréscimo no tempo e 

no custo da remediação (YEH et al., 2003). 

A utilização dos processos oxidativos avançados (POA) funciona como um 

método alternativo na degradação de diferentes tipos de poluentes, 

independente da presença de outros. São processos limpos e não seletivos, 

tendo sido observadas ótimas porcentagens de degradação dessas substâncias 

em solução aquosa. Entretanto, não podem ser considerados maduros ainda e há 

muitos novos campos dignos de pesquisa. Alguns deles são brevemente 

apresentados por Dewil et al. (2017). 

 

2.6.1. Processos Fenton e Foto Fenton 

 

Um dos processos oxidativos mais utilizados, que envolve a decomposição 

catalítica espontânea de peróxido de hidrogênio (H2O2) em meio ácido em 

presença de íons ferrosos (Fe2+), é o processo Fenton. A aplicação bem-

sucedida desse processo para a degradação de variados contaminantes orgânicos 

depende da produção de radicais hidroxilas HO● sob condições ácidas do íon 

ferroso quando reage com H2O2 (SANTOS et al, 2016). Os processos Fenton e 
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Foto-fenton são alternativas atraentes no tratamento de efluentes, especialmente 

aplicados àqueles contendo compostos recalcitrantes. 

Segundo Lucas e Peres (2006), no processo, o íon Fe2+ inicia e catalisa a 

decomposição do H2O2, resultando na geração de radicais OH• (Equação 1). 

Esses radicais são capazes de atacar substratos orgânicos (RH), causando a 

decomposição química por abstração de H e adição em ligações insaturadas 

C=C (equações 3 a 5). 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH-                                                            (3) 

RH+ •OH → R• + H2O                                                                              (4) 

R• + O2 → RO2
•                                                                                          (5) 

O íon Fe3+ pode reagir com H2O2 de forma similar a reação Fenton 

(equações 6 a 8), regenerando o Fe2+ e, assim, favorecendo o processo de 

Fenton em si (PÉREZ et al., 2002a). 

Fe3++ H2O2 → FeOOH2+ + H+            (6)  

FeOOH2+ → HO2
• +  Fe2+            (7) 

Fe 3+  + OH2
• → Fe2+ + O2 + H+             (8) 

Quando o sistema é irradiado com iluminação UV, a taxa de degradação dos 

poluentes orgânicos pela reação de Fenton pode aumentar o envolvimento de 

intermediários de ferro de alta valência, responsável pelo ataque direto à 

matéria orgânica (PÉREZ et al., 2002b). A absorção da luz visível pelo 

complexo formado entre Fe3+ e H2O2 poderia ser a causa desses intermediários. 

Segundo Nogueira et al. (2007), dependendo da estrutura do contaminante 

orgânico, ainda podem ocorrer diferentes reações envolvendo o radical 

hidroxila além da abstração de átomo de hidrogênio, tais como: 

a) Adição eletrofílica a substâncias contendo insaturações e anéis 

aromáticos – A adição eletrofílica de radical hidroxila a compostos 

orgânicos que contêm ligações π resulta na formação de radicais 

orgânicos, como mostrado na Equação 5. Ocorre geralmente com 

hidrocarbonetos insaturados ou aromáticos: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522017000200285&script=sci_arttext#B16
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522017000200285&script=sci_arttext#e1
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522017000200285&script=sci_arttext#e3
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(7) 

 

 

 

                                    (8) 

 

 

 

b) Transferência eletrônica - Ocorrem quando a adição eletrofílica e 

abstração de hidrogênio são desfavorecidas, como no caso de 

hidrocarbonetos clorados. 

RX + •OH → RX•+ + OH-                                (9) 

 

c) Reações radical-radical - Reações radicalares também podem ocorrer 

(Equações 10 e 11), mas são indesejáveis do ponto de vista de oxidação 

dos compostos orgânicos por consumirem radicais •OH, prejudicando a 

eficiência do processo de fotodegradação: 

   2•OH  →  H2O2                               k10 = 5,3 x 109 M-1 s-1              (10) 

   H2O2 + •OH → HO2
• + H2O           k11 = 2,7 x 107 M-1 s-1              (11) 

A predominância de uma ou outra reação dependerá de vários fatores, 

entre eles a presença e concentração do substrato orgânico, bem como 

sua recalcitrância. 

 

Comparado a outros processos POA, a reação Fenton apresenta a vantagem 

do H2O2 ser ambientalmente degradável, decompondo-se lentamente em 

oxigênio e água. Além disso, a abundância, a ausência de toxicidade e a fácil 
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remoção em água tornam o Fe2+ o metal de transição mais comumente usado 

para aplicação de reações Fenton (EL-GOHARY et al., 2009). 
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3. Materiais e Métodos 

 

Os experimentos foram divididos em duas partes: a primeira 

compreende os dados envolvidos na eletroremediação do solo contaminado com 

petróleo. Nela serão expostos os dados das análises do solo, ao fim dos 15 dias 

de remediação e os resultados das análises das amostras diárias dos 

compartimentos do eletrólito.  

Os líquidos dos compartimentos foram avaliados diariamente por 

medições de pH, condutividade e demanda química de oxigênio (DQO). Para o 

solo analisou-se a concentração de hidrocarboneto de petróleo total (TPH). 

 Num segundo momento, foi proposto o tratamento desses efluentes 

finais. Por serem três experimentos com propriedades um pouco diferentes, 

tem-se três efluentes com propriedades diferentes que foram obtidos através da 

mistura do ânodo e do cátodo. No final do processo ER, o líquido produzido foi 

tratado pela tecnologia Solar Electro-Fenton (SEF) usando um cátodo de ar 

difuso em uma célula convencional com o diamante dopado com boro (BDD) 

como ânodo. A irradiação solar foi obtida expondo a célula eletroquímica sob 

condições solares. O transporte de massa foi conseguido através da barra 

magnética de agitação durante o experimento. 

 

 

  3.1 Reagentes  

 

Neste trabalho foram empregados reagentes de grau analítico. Para a 

preparação do solo, utilizou-se hexano P.A.. Nos experimentos de 

descontaminação de solo utilizou-se Peróxido de Hidrogênio P.A., Dodecil 

Sulfato de sódio (Synth), água destilada e Sulfato de Ferro II.  

Para os experimentos de tratamento dos efluentes, foram empregados os 

reagentes Sulfato de sódio (Synth) para conferir condutividade, Hidróxido de 
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sódio para precipitação do Ferro em excesso, Ácido Sulfúrico para correção de 

pH quando necessário. 

 

3.2 Preparação do Solo  

 

O solo coletado (Fig.2) foi triturado em moinho de bolas fornecido pelo 

departamento de Geologia da UFRN. O objetivo é a obtenção de iguais 

tamanhos de partículas.  

 

Figura 2. Arenito de Botucatu - solo utilizado nos experimentos. 

 

Fonte : Autor 

Os arenitos são rochas silicosas sedimentares, constituídos por grãos de 

sílica ou quartzo, ligados por cimento silicoso, argiloso ou calcário. São 

empregados em revestimentos, resistindo bem aos ataques de agentes 

agressivos da atmosfera. O solo utilizado nos experimentos provém da região 

da Formação Botucatu, que é constituída principalmente por arenitos quartzosos 

de granulação fina a média, de coloração vermelha, rósea ou amarelo-clara, 

bem selecionados, maturos, podendo conter feldspato alterado e cimentado por 
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sílica ou por óxido de ferro, que lhe confere a coloração rosa-avermelhada. 

Embora as regiões onde se encontram os arenitos de Pirambóia e Botucatu não 

sejam, até o momento, produtoras de petróleo, algumas universidades 

brasileiras usam o arenito de Botucatu em pesquisas de deslocamento de vários 

tipos de fluidos em médio poroso, visando uma possível substituição do arenito 

Berea tradicional, importado e caro. Análises de fluorescência de raios-X e 

difratograma de raios-X foram realizadas antes da contaminação. Para 

realização das mesmas, parte do solo precisou ser peneirado a 325 mesh. A fim 

de ter uma máxima homogeneidade da contaminação, o petróleo foi 

solubilizado em Hexano e adicionado gradativamente ao solo seco, sob agitação 

manual constante de 5 minutos. Para todos os experimentos – 3 no total - o solo 

foi contaminado a 5000 ppm de petróleo bruto caracterizado como um óleo 

leve. A mistura foi deixada em repouso por 36h para evaporação completa do 

hexano. Após esse período, o solo foi umedecido com água de torneira e 

compactado nas células de acrílico (figura 3). 

Figura 3. Esquema de preparação do solo contaminado. 

Fonte:  Autor. 
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3.3. Remediação eletrocinética do solo  

 

Para os experimentos de Remediação eletrocinética foram empregados 

neste trabalho, células construídas com acrílico transparente e divididas em 

cinco compartimentos, conforme apresentado na Figura 4 abaixo. Foram 

realizados três experimentos na mesma célula, com os mesmos eletrodos 

(grafite)  e a mesma densidade de corrente (1V.cm-1). 

 

Figura 4. Representação da célula Eletrocinética 

 

Fonte  : Autor 

A célula de remediação eletrocinética comportou aproximadamente 2 

Kg de solo contaminado e cerca de 1L de solução de eletrólitos, onde os 

eletrodos são mergulhados. Abaixo, segue esquema da célula montada. Para 

todos os experimentos, utilizou-se uma densidade de corrente de 1V.cm-1. 

Como a célula possui uma distância de 20 cm entre os eletrodos, aplicamos um 

potencial de 20V, resultando numa corrente de 0,01 A. 
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Figura 5 . Sistema de tratamento do solo - Esquema da célula eletrolítica 

 

Fonte: Autor 

 

 

O solo contaminado com o petróleo foi disposto no compartimento 

central. A fim de obter condições semelhantes às encontradas in situ, o solo foi 

compactado manualmente e separado dos compartimentos dos eletrodos por 

papel filtro. Esta compactação foi cuidadosamente feita para evitar a formação 

de zonas de heterogeneidades no solo, o que pode resultar em caminhos 

preferenciais para o transporte de fluidos. Foram empregados eletrodos de 

carbono grafite como ânodo e cátodo, 10 cm x 9 cm x 1 cm. Em cada 

compartimento dos eletrodos foram adicionados líquidos, conforme mostrado 

na tabela 2. 
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Realizou-se três experimentos (tabela 2) – o primeiro deles, intitulado Exp-

1, consistiu em utilizar uma solução de H2O2 10% no ânodo e uma solução de 

SDS de concentração 34,6 mM de SDS no cátodo. Avalia a influência da adição 

do surfactante SDS -  como o mesmo influenciará no transporte e solubilização 

da matéria orgânica no eletrólito e se o arraste do contaminante será favorecido. 

Em estudos anteriores, esse tensoativo se mostrou o mais eficiente, indicando 

maior disponibilidade dos constituintes do óleo nas fases aquosas, pois este, 

devido as suas propriedades, tende a se ligar fracamente ao solo, liberando 

grande parte do óleo para a fase aquosa. O Exp-2 representou a amostra “em 

branco”, servindo de referência para as análises e o exp-3 estudou a influência 

da adição de sulfato de ferro II, formando o regente Fenton, altamente oxidante. 

 

Tabela 2 Condições experimentais da Eletro Remediação. 

 

 

3.4. Amostras diárias e tratamento dos efluentes 

 

Durante os experimentos de remediação eletrocinética foram coletadas 

alíquotas de 4 ml dos reservatórios do ânodo e cátodo, a fim de avaliar o pH, 

condutividade, demanda química de oxigênio (DQO). As análises de DQO 

utilizou-se o método de dicromato de potássio em meio fortemente ácido e 

Experimento Solução dos reservatórios Voltagem Tempo 

 Anódico Catódico (V cm-1) (d) 

Exp - 1 10 % H2O2 34,6 mM SDS 1 15 

Exp - 2 10 % H2O2 Água de torneira 1 15 

Exp - 3 10 % H2O2  + 

50 mM Fe2+ 

Água de torneira 1 15 



52 

posteriormente análise espectrofotometria. Análise de absorbância foi realizada 

no UV Specord 210 Plus, utilizando o software WinASPECT PLUS, version 

4.2.0.0. A faixa de comprimento estudada foi de λ= 600 nm e os valores de 

concentração [C] foram obtidos através da introdução de uma curva de 

calibração. 

 

 

3.4.1. DQO 

 

Demanda química de Oxigênio (DQO) ou Carência química de 

Oxigênio (CQO), é um parâmetro que mede a quantidade de matéria orgânica 

suscetível de ser oxidada por meios químicos que existam em uma amostra 

líquida. Se expressa em mg O2/litro. Alguns compostos orgânicos são oxidados 

por agentes químicos oxidantes considerados fortes, como por exemplo, o 

K2Cr2O7 (dicromato de potássio) acrescido de íons de prata, que funcionam 

como catalisador, em meio ácido, sendo o resultado final desta oxidação o 

dióxido de carbono e água. A solução aquosa é aquecida em refluxo durante 2 h 

a 148 °C. Logo se avalia a quantidade do dicromato sem reagir titulando com 

uma solução de ferro (II). 

Baseando-se no mesmo princípio espectroscópico, pode-se utilizar a 

espectroscopia ultravioleta-visível mediante medições fotométricas da cor 

produzida pela redução do Cr6+ a íon Cr3+ posterior à digestão. 

O pico de absorção visível do dicromato (a 440 nm) diminui com a 

DQO, enquanto que, ao mesmo tempo, o que corresponde ao Cr3+ aumenta. 

Comparado com o correspondente espectro de cromo hexavalente (dicromato) e 

Cr3+ em condições neutras, os picos são mais intensos em ácido sulfúrico (efeito 

hipercrômico), acompanhado de uma diminuição dos comprimentos de onda 

correspondentes (efeito hipocromático). 
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Essas propriedades ópticas são usadas para a determinação final de 

cromo hexavalente residual ou Cr3+ formado para determinação de DQO. A 

escolha dos comprimentos de onda (e, obviamente, da concentração de 

oxidante) depende da faixa de DQO. No entanto, alguns problemas de leitura 

podem existir nos casos de sólidos em suspensão provenientes de amostras 

industriais, por exemplo, ou, mais frequentemente, de precipitação durante o 

teste de DQO.  

O método colorimétrico Standard Methods 5220 D foi utilizado para 

determinação da DQO das amostras. O método de digestão do dicromato de 

potássio (possui forte capacidade oxidante, facilidade de manipulação e 

aplicabilidade, além de ser um padrão primário), trata-se de uma reação de 

oxidação em meio fortemente ácido e elevada temperatura na presença de um 

catalisador (o sulfato de prata, que é necessário para tornar possível a oxidação 

de compostos alifáticos de cadeia reta).  

Para a montagem dos kits, foi preparado duas soluções: 

a) Solução de digestão: adicionou-se em 125 mL de água destilada 

2,554 g de dicromato de potássio (K2Cr2O7), previamente seco em 

estufa a 105 ºC por 2 horas, 41,75 mL de ácido sulfúrico, 8,325 g de 

HgSO4. Dissolveu-se, esfriou e completou-se com água destilada o 

volume em balão volumétrico de 250 mL. 

b) Reagente de ácido sulfúrico: adicionou-se sulfato de prata (Ag2SO4) 

cristal ou pó em H2SO4 numa proporção de 2,03 g de Ag2SO4 para 

200 mL de ácido sulfúrico concentrado. A dissolução completa do 

sulfato de prata demora cerca de 24 horas, por isso se deve estar 

sempre atento à necessidade de se fazer nova solução. 

Em tubos de digestão de 16x100 mm foi misturado 1,5 mL de solução 

de digestão + 3,5 mL de reagente de ácido Sulfúrico + 2,5 mL da amostra a ser 

analisada, totalizando 7,5 mL. Os tubos são aquecidos em digestor a 150ºC 

durante 2 horas. Em paralelo foi realizada uma prova em branco contendo água 
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deionizada e submetida às mesmas condições das amostras. Após esse período, 

os tubos são resfriados e foram feitas as análises de Absorbância. 

As medidas de absorbância foram realizadas pelo método 

espectrofotométrico. Para calibração do aparelho foi realizado a leitura de uma 

prova em branca, o que dá referência espectral ao aparelho antecedendo a 

leitura das amostras, conforme pode ser observado na tabela 3. 

  

Tabela 3.  Valor das concentrações de DQO após diluição da solução padrão de Biftalato de 

Potássio 1000 mg.O2/L 

Concentração de 

DQO (mgO2/L) 
Absorbância (λ⁓600nm) 

0 0 

100 0,0338 

200 0,0615 

300 0,0987 

400 0,132 

500 0,1833 

600 0,2015 

700 0,2255 

800 0,2578 

900 0,3104 

Fonte : Autor 

 

A identificação e quantificação desconhecida da concentração dos 

contaminantes orgânicos das alíquotas foi realizado por comparação entre 

absorbância e concentração obtidos com os padrões previamente analisados. 

A curva de calibração obtida (figura 6) é uma equação no formato y = 

a*x + b , onde y corresponde à medida de Absorbância obtida no espectro e x 

representa a concentração de composto orgânico na amostra analisada, medida 
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em mgO2/L. O valor de R² obtido foi muito próximo da unidade (R² = 0,9941), 

mostrando confiabilidade no método. Uma memória de cálculo com análises 

estatísticas da confiabilidade dos coeficientes foi adicionada ao anexo 1.  

 

Figura 6. Curva de calibração para análise DQO através do UV visível 
curva de calibração
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Fonte :  Autor 

3.5. Análise do solo após a remediação  

 

Após o estudo de remediação eletrocinética foi avaliado a modificação 

das características físico-químicas do solo. No entanto, a fim de obter uma 

análise mais representativa o solo foi particionado em doze sessões, conforme 

figura 7 e para cada sessão foi analisado o pH, condutividade, DQO.   

 

Figura 7. Vista frontal da célula com esquema de distribuição de zonas do solo para análise 

 

Fonte: Autor 
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Após a remediação eletrocinética cada sessão do solo foi pesada e 

colocada na estufa durante 24 horas a 105°C para secagem. Ao final, 5 gramas 

de solo de cada zona foram pesados em tubos de falcon e adicionados 25 mL de 

água destilada e a mistura foi agitada durante 5 minutos. Os tubos 

permaneceram em repouso durante 24 horas. Após este período, o líquido de 

cada tubo foi utilizado para medições de pH, condutividade e DQO (figura 8). 

Para a medida de pH e condutividade, coletamos 5 ml do líquido 

recolhido do tubo falcon. Para a DQO, utilizamos 2 ml da amostra líquida 

recolhida dos tubos falcon. 

 

 

 

 

  

Fonte: Autor 

Figura 8. Esquema de preparação do solo tratado pra análises de pH, condutividade e DQO. 
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3.5.1. HTP  

 

 Um dos parâmetros frequentemente usado para a avaliação de uma 

contaminação proveniente de um vazamento de petróleo é analise de 

Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP), que fornece informações sobre a 

concentração dos hidrocarbonetos totais presentes em determinada amostra. 

 

Para as análises de HTP, as zonas superior (representadas pela letra A) , 

mediana (representada pela letra B) e inferior (representada pela letra C) da 

célula foram misturadas com o objetivo de formar apenas 4 zonas. Zonas 1, 2 , 

3 e 4 esquematizadas na figura 9, acima. 

A análise é fundamentada no método USEPA SW-846 9074 e trata-se de 

uma ferramenta analítica baseada na espectroscopia de infravermelho, onde um 

microprocessador utiliza uma solução de calibração e converte a leitura óptica, 

identificando e quantificando o teor de hidrocarbonetos com o limite de 

detecção de partes por milhão (ppm). Esse método requer 20 g de amostra de 

solo para realizar o procedimento em 3 etapas: extração, filtração e análise. 

A metodologia analítica aplicada nesse trabalho é a cromatografia gasosa 

em série com o detector por chama – FID (CG-FID). 

A metodologia de preparo da amostra de solo consiste em adicionar a 20 g 

da amostra, 25 ml de um mistura de solvente de 1:1 de acetona e n-hexano. Essa 

mistura vai ao micro-ondas a fim de extrair os analitos do solo para essa 

Figura 9 . Vista frontal da célula com esquema de distribuição de zonas do solo para análise 

Fonte: Autor 
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solução solvente. Essa solução obtida é filtrada em sulfato de sódio para 

eliminar qualquer resquício de água. Desse extrato, 2 ml é utilizado no 

equipamento. 

 

3.6. Tratamento dos Efluentes  

 

 Durante a remediação eletrocinética parte dos contaminantes são 

transportados para os reservatórios contendo a parte líquida. Por esta razão, um 

dos objetivos deste trabalho foi a descontaminação do efluente gerado para 

reutilização no processo de descontaminação do solo. A fim de reutilização, foi 

estudado a aplicação dos processos eletro-Fenton e eletro-Fenton solar como 

alternativa a remoção dos contaminantes presente nos fluídos.   

 

3.6.1 Eletro-Fenton E Solar Eletro-Fenton  

 

Ao final da remedição eletrocinética os líquidos presentes nos 

reservatórios do ânodo e cátodo foram coletados. Foram utilizadas células 

eletroquímicas de compartimentos únicos, no caso do processo EF e foram 

utilizados os seguintes pares de eletrodos (Fig. 10): DDB (Diamante Dopado com 

Boro)/eletrodos de difusão de ar (EDA) sendo a área eletroativa dos eletrodos de 3 

cm2 e a distância entre os mesmos de 1 cm. Para o efluente gerado no Exp-1 foi 

necessário adicionar 0,5 mM de Fe2+ e ajustar o pH a 2,7. Os efluentes dos Exp-2 e 

Exp-3 não foram adicionados íons Fe2+, devido a quantidade residual durante os 

testes de remediação eletrocinética. No entanto, o pH foi ajustado a 2,5, para cada 

teste foi tratado 180 mL de efluente. Aplicou-se uma densidade de corrente de 

60mA.cm-2 nos efluentes gerados, sendo realizadas coletas em tempos pré-

determinados durante um período de 240 minutos (4 horas). 
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Figura 10.  Sistema utilizado para tratamentos dos efluentes (Eletrodo de Difusão de ar - EDA).  

 

 Fonte: Adaptação - F. Fernades Rêgo et al. , 2014. 
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4. Resultados E Discussões 

 

4.1. Caracterização do Solo 

 

De acordo com Chang (1992), a cor avermelhada exibida pelo arenito de 

Botucatu pode estar relacionada à presença de ferro, na forma de Fe2O3, 

enquanto o Al2O3 pode ser devido à presença de Montmorillonite e Kaolinite. 

No entanto, a composição química do arenito de Botucatu pode variar com a 

região de afloramento, e deve ser determinada a partir de análises de FRX 

realizadas durante o processo de caracterização do arenito (LIU et al., 2013; 

SPENCE, ROBINSON E HANSON, 2014). O arenito de Botucatu apresentou a 

composição indicada na Tabela 4. A análise FRX mostrou maiores percentuais 

de Si 94,28%, Al 3,409 % e Fe 1,821 %.  

 

Tabela 4 .Composição do arenito Botucatu 

Analito Concentração % 

Si 94,280 

Al 3,409 

Fe 1,821 

Ti 0,171 

Ca 0,081 

K 0,075 

S 0,062 

Mg 0,058 

P 0,044 

Fonte: Autor 
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4.2. Amostras diárias  

 

4.2.1. pH e condutividade das amostras diárias  

 

A Figura 11 mostra o comportamento do pH e condutividade durante 15 

dias de experimento para os líquidos empregados durante a remediação eletro 

cinética do solo contaminado com petróleo. Como pode ser observado, o pH 

nos reservatórios do ânodo e cátodo sofrerão alterações no decorrer do 

tratamento do solo.  Nos reservatórios do anodo observou-se menores valores 

de pH (2-3) durante o tratamento do solo, este comportamento é explicado pela 

influência da eletrólise da água que conduz a produção de íons H+. Por outro 

lado, os reservatórios do cátodo observam-se aumento do pH (9-10) que é 

atribuído a redução da água e produção de íons OH-. Os pH dos reservatórios 

influenciaram durante o processo de tratamento de solo, principalmente para o 

Exp-3 em virtude da adição de íons Fe2+ que em meio ácido e em presença de 

H2O2, favorece a reação de Fenton com contribuição para oxidação da matéria 

orgânica. O gradiente de pH tem um efeito significativo na eletro-osmose, 

solubilidade, estado iônico e carga e nível de adsorção de contaminantes no 

solo. Além disso, esta formação de frente ácida na região do ânodo permite um 

aumento na mobilidade de contaminantes do solo para os reservatórios, bem 

como para os íons, e consequentemente, afeta a condutividade das soluções. Por 

esta razão, foi possível observar variação na condutividade da solução 

empregada nos reservatórios do ânodo e cátodo. De fato, as espécies carregadas 

foram movidas em direções diferentes para dentro dos compartimentos, mas no 

caso do reservatório anódico, aumentou sua condutividade durante o processo 

devido ao acúmulo de íons do solo é atribuído a maior quantidade de espécies 

química solubilizadas em pH ácido, como pode ser observado para o Exp-1, 

Exp-2 e Exp-3. Conforme exposto na Fig.11, Exp-1 e Exp-2 apresentam 

menores valores de condutividade em ambos reservatórios do ânodo e cátodo e 
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este comportamento é justificado pela menor contribuição de espécies iônicas. 

Por outro lado, o Exp-3 é composto de íons Fe2+, SO4
2-, H+, e OH-, que confere 

maiores valores de condutividades. Estudos desenvolvidos por Sandu et al. 

(2016), investigaram a aplicação da remediação eletrocinética integrada as 

reações de Fenton em solos contaminados com petróleo, onde puderam 

observar que a diminuição do pH contribuiu para maior mobilidade das espécies 

iônicas nos compartimentos do solo, em função da diminuição da resistência do 

solo.    

Figura 11 . Comportamento do pH e condutividade das amostras diárias coletadas 

durante o tratamento do solo. Aplicando 1V cm-1. Símbolos preenchidos são referentes a 

condutividade e vazios a pH. (○▲) anodo e (□▼) catodo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 
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  4.2.2. Avaliação da DQO das amostras diárias  

 

A fig. 12, mostra o comportamento da DQO das amostras diárias 

coletadas dos reservatórios do ânodo e do cátodo ao longo dos 15 dias de 

tratamento eletrocinético. Como pode ser observado, na Fig 12 a (Exp-1), no 

reservatório do cátodo o valor de DQO inicial foi de 1890 mg L-1, no decorrer 

do tratamento eletrocinético ocorreu diminuição da matéria orgânica existente 

no reservatório do cátodo passando a valores de 321 mg L-1. Por outro lado, no 

reservatório do ânodo observa-se inicialmente que não há valores significativos 

de matéria orgânica, uma vez que foi empregado água de torneira neste 

compartimento. No entanto, com o tratamento eletrocinético, o comportamento 

da matéria orgânica foi seguindo em direção ao reservatório do ânodo, o que 

pode ser justificado pela contribuição na solubilidade dos hidrocarbonetos 

derivados do petróleo. Para o Exp-2, conforme pode ser observado na Fig 12 b, 

ocorreu aumento do valor de DQO referente ao reservatório do cátodo para 908 

mg L-1 e no anodo 317 mg L-1. A Fig 12 c (Exp-3), expõe os valores DQO para 

o reservatório do cátodo 305 mgL-1 e 163 mg L-1 para o ânodo. Os menores 

valores de DQOs relacionados ao Exp-3 é devido ao processo de oxidação 

alcançado porque o H2O2 é transportado através do solo contendo Fe2+ e 

consequentemente, a reação de Fenton é promovida, produzindo OH● em pH 3, 

semelhante ao pH observado nos reservatórios do ânodo.  

 

Figura 12. Avaliação da DQO dos líquidos dos reservatórios do anodo e catodo durante a 

remediação eletrocinetica do solo contaminado com petróleo. Condições experimentais: 1 

V.cm-1. (■) reservatório do catodo e (●) reservatório do anodo. 
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Fonte: autor 

 

4.3. Avaliação das características físico-química do solo após a remediação 

eletrocinética   

 

 4.3.1. Comportamento do pH do solo após o tratamento eletrocinético  

 

Durante a remediação eletrocinética diferentes fenômenos poderão 

contribuir para a remoção dos contaminantes no solo. Um dos fenômenos que 

contribui para o processo de remoção do contaminante é a eletrólise da água. A 

eletrólise da água influencia diretamente no pH, em decorrência da oxidação da 

água no ânodo formando íons H+ e OH- no cátodo pela redução da água. Neste 

trabalho, foi aplicada corrente direta com gradiente de tensão de 1 V.cm-1. A 
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Fig. 13 a, b e c, mostra a variação do pH e condutividade do solo após os 15 

dias. O pH do solo variou entre 4 e 6 durante os tratamentos eletrocinéticos. No 

entanto, a condutividade apresentou menores valores para os Exp-1 e Exp-2, em 

virtude da menor contribuição de espécies iônicas. Por outro lado, para o Exp-3, 

observou-se maiores valores de condutividades em virtude da adição de Fe2+ e 

SO4
2-. Durante a remediação eletrocinética, a eletromigração das espécies 

iônicas contribui aumentando a condutividade do solo e minimizando a 

resistência. A espécies catiônicas tendem a migrar em direção ao cátodo, no 

entanto é importante que o pH do solo esteja em condições adequadas para 

evitar a precipitação de cátions sob a forma de hidróxidos. Neste trabalho, em 

virtude do solo ter apresentado valores de pH abaixo de 7, contribui 

positivamente evitando tais precipitações.  

 

Figura 13 . Avaliação da pH e condutividade do solo após o tratamento eletrocinético. 

Condições experimentais: 1 V cm-1. (■) símbolo preenchido para condutividade e (◌) símbolo 

vazado para o pH. A linha vermelha representa o pH inicial do solo descontaminado. 
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Fonte: autor 

 

4.3.2. Monitoramento da HTP no solo e consumo energético após o 

tratamento  

 

A fim de entender a influência dos diferentes tratamentos frente a 

eficiência remoção dos HTP do solo após o tratamento, foi necessário avaliar a 

HTP, por meio de extrações sólido/líquido. Conforme mostra a Fig 14, para o 

Exp.1 apresentou maiores valores de HTP nas regiões próximas ao cátodo e 

menores valores nas posições próximas ao ânodo. Este comportamento é 

atribuído ao efeito de eletroforese, quando o surfactante foi adicionado ao 

sistema pode ter contribuído para a formação de micelas. Por outro lado, o 

surfactante empregado no Exp-1 é caracterizado como aniônico, com a parte 
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apolar SO4
2-. Os íons sulfato tendem a migrar em direção as regiões próximas 

ao ânodo, consequentemente esta região tende a acumular parte da matéria 

orgânica existente no solo (petróleo/DSS/SO4
2-). Por outro lado, o Exp-2 

apresentou menores valores de HTP residual após o tratamento nas regiões 

próximas ao ânodo. O Exp-3, a adição de íons Fe2+ no ânodo em conjunto com 

H2O2 favoreceu a eliminação dos HTP com maior eficiência. A melhor 

eficiência para o Exp-3, é atribuída a reação de Fenton através da interação dos 

íons Fe2+ e H2O2 e em meio ácido (neste caso o reservatório do ânodo teve o pH 

2-3) contribuiu para a geração de radicais OH●. Segundo Tsai e colaboradores 

(2010), realizaram estudos empregando eletrodos de Fe e grafite ambos como 

ânodo e cátodo para remediação de solos contaminados com HTP. Eles 

observaram que o processo integrado de adição de 30% de H2O2 contribuiu para 

diminuição de 97% quando comparado aos processos separados de remediação 

eletrocinética (55%) e oxidação via Fenton (27%).  

 

Figura 14. Variação da concentração de HTP nas diferentes repartições do solo em função dos 

diferentes tipos de tratamentos. 

 

 Fonte: autor 

Considerando a contaminação inicial de 5000 mg.Kg-1, e uma 

concentração de HTP inicial de 4581 mg.kg-1 , observa-se que , para o Exp-1, 
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tivemos uma descontaminação de 78% perto do ânodo, 88% na zona 

intermediária e 93 % próximo ao cátodo. No Exp-2 temos uma 

descontaminação de 92% no ânodo, 88% na zona intermediária e 90% próximo 

ao cátodo. O exp-3 apresentou os melhores valores de degradação, com 

praticamente 99% de degradação no ânodo (zona de eletrólito de reagente 

Fenton) , 97% na zona intermediária e 94% na região próxima ao cátodo.  

 Sobre o consumo energético, ao longo de 360 horas de tratamento, foi 

emprega uma voltagem de 20 V que resultou numa corrente de 0,01A. Dessa 

forma temos um trabalho de 0,2W (watts). Nos 15 dias de experimento, o 

consumo foi de 72W para a porção de aproximadamente 3 kg de solo 

contaminado. 

 

  

4.4. Remediação do efluente gerado durante o tratamento de solo  

 

4.4.1. Tratamento eletroquímico do efluente 

 

A aplicação da remediação eletrocinética pode induzir à formação de 

águas residuais. Então, esses efluentes também devem ser tratados. Por esta 

razão, estudou-se a despoluição de águas residuais pelos processos Eletro 

Fenton e Solar-Electro-Fenton. Como pôde ser observado na Fig. 8, o 

tratamento do efluente foi realizado por EF e SEF durante 240 min. Um cátodo 

de ar difuso foi empregado em uma célula convencional com BDD como 

ânodo. Para o efluente 1, foi observado que durante o 40 min iniciais, a 

remoção da matéria orgânica é mais rápida quando compara o efluente 2 (fig. 

15). Este comportamento pode ser atribuído ao menor transporte de massa. O 

processo SEF apresentou maior taxa de mineralização da matéria orgânica 

existente no efluente, em 1 hora de experimento, 86,7% dos contaminantes 

foram degradados pelo EF enquanto que, para o processo de EFS, obteve-se 
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uma taxa de 88,5%. A descontaminação por EF se torna praticamente constante 

com 3 horas de experimento, finalizando as 4 horas de experimento com uma 

taxa de 95,68%. Já para o SEF, tem-se uma estabilidade observada com cerca 

de 1 hora e meia de experimento, chegando a uma descontaminação de 96,77% 

ao final de 4 horas de experimento. 

 

Figura 15. Aplicação do tratamento EF e SEF para remoção da matéria orgânica residual no 

efluente gerado no Exp-1 durante a remediação eletrocinética. Condições: 0.05 mM de Fe2+, j= 

60 mA cm-2, volume=180 mL, pH=2,5. 

 

Fonte: autor 

 

Figura 16. Aplicação do tratamento EF e SEF para remoção da matéria orgânica residual no 

efluente gerado no Exp-2 durante a remediação eletrocinética. Condições: 0.05 mM de Fe2+, j= 

60 mA cm-2, volume=180 mL, pH=2,7. 
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   Fonte: autor 

 

Para o efluente 2 (Fig. 16), como não havia presença de SDS, era 

esperado que a concentração inicial de DQO fosse inferior ao do efluente-1. 

Partindo de uma DQO de aproximadamente 760 mgO2/L, obteve-se uma taxa 

de descontaminação muito semelhante, tanto para o processo de EF (que obteve 

uma descontaminação final de 93,30%), quanto para o de EFS (que apresentou 

uma taxa de 88,70% de remoção de contaminantes). 

 

No Exp-3, conforme mostra a Fig. 17, durante a remediação do solo a 

presença do Fe2+ e H2O2 contribuíram para a oxidação da matéria orgânica 

proveniente do petróleo, resultando em um efluente com uma baixa carga 

orgânica.   

 

Figura 17 . Aplicação do tratamento EF e SEF para remoção da matéria orgânica residual no 

efluente gerado no Exp-3 durante a remediação eletrocinética. Condições: j= 60 mA cm-2, 

volume=180 mL, pH=2,5. 
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 Fonte: autor 

 

Nesse efluente bruto, continha uma alta concentração de ferro. Por esta 

razão foi necessário precipitá-lo com uma solução de NaOH 1M. Dessa forma 

foi possível avaliar a influência do ferro nos processos EF e SEF. 

Primeiramente foi realizado os experimentos de EF e SEF para o efluente bruto 

e para o Efluente precipitado. Como observado acima, as concentrações iniciais 

de DQO são muito baixas (entre 25 e 45 mgO2/L), mostrando que, além do 

processo eletroquímico de descontaminação do solo, tem-se também uma 

degradação da matéria orgânica. Isso pode ser associado a dois fatores: o 

primeiro é de que o ferro em excesso interfira no método colorimétrico, mesmo 

que exista uma degradação dos compostos férricos pela luz UV, essa velocidade 

de degradação não é suficiente. Pode-se acompanhar visualmente a formação de 

compostos férricos na figura abaixo, onde tem-se os pontos inicial (T0), 30 min 

(T30), 60 min (T60), 120 min (T120), 180 min (T180) e 240 min (T240), distribuídos 

nessa ordem da esquerda para a direita. 
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Figura 18 Amostras coletadas nos experimentos de SEF para o EXP-3. (a) Efluente bruto. 

(b)Efluente precipitado. 

 

Fonte:  Autor 

 

 Claramente visualiza-se uma maior presença de ferro na Figura 16.a e 

como pontuado anteriormente, o ferro reage com o dicromato dos kit de DQO 

sem poder ser mensurado e acaba aumentando esse valor de DQO, mascarando 

o resultado real. Outra ocorrência que deve ser pontuada é o fato de o método 

colorimétrico não ser tão preciso em faixas baixas de DQO. Foi feita uma curva 

de calibração para gama baixa de DQO e a discrepância dos pontos e do modelo 

foi bem maior (nas gamas altas obtivemos um R² de 99,4%, enquanto que na 

gama baixa – padrões de 0 a 140 mgO2/L – o R² obtido foi de 77,0%. Os 

modelos obtidos podem ser consultados no anexo.  

Os modelos obtidos podem ser consultados no anexo. Esses erros foram 

minimizados quando precipitado o ferro. Então para o EFS do efluente 

precipitado atingiu-se uma redução de 62,22% de contaminantes. 

Para os processos de EF não foi possível contabilizar a DQO 

precisamente. Não houve praticamente redução para o efluente bruto e viu-se 

um aumento de DQO para o efluente precipitado. Novamente presencia-se a 

interferência do ferro e dos compostos férricos formados durante o processo EF, 

que, sem a presença da luz UV, não são degradados.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Atendendo ao objetivo, o trabalho avaliou a aplicação da remediação 

eletrocinética integrada ao uso de diferentes eletrólitos para remediação de solo 

contaminado com petróleo. Os resultados comprovaram que o Exp-1 melhores 

eficiências de remoção de HTP nas regiões próximas ao cátodo. Por outro lado, 

o Exp-2 e Exp-3 contribuíram além da mobilização dos contaminantes a sua 

oxidação, principalmente evidenciada no Exp-3 com adição de íons Fe2+ nos 

reservatórios do ânodo.  

O monitoramento dos líquidos contidos nos reservatórios do ânodo e 

cátodo para todos experimentos apresentaram comportamento de formação de 

frente ácida e frente básica. O pH nos líquidos empregados durante o tratamento 

de solo é um parâmetro que influencia na eletromigração de espécies iônicas 

entre o solo. Neste estudo, a adição de íons Fe2+ e SO4
2- no reservatório do 

ânodo contribuiu aumentando a condutividade da solução evitando a 

precipitação de espécies nas posições do solo próxima ao cátodo. Além disso, a 

adição de FeSO4 contribuiu para o processo evitando a evaporação da matéria 

orgânica existente no solo.  

Outro parâmetro importante para o desempenho da remediação 

eletrocinética para descontaminação de solos é reutilização da água empregada 

durante o processo. Para este fim, os processos EF e SEF foram empregados 

para descontaminar os efluentes gerados durante o tratamento do solo. Neste 

trabalho foi observado que a adição de íons Fe2+ durante o processo 

descontaminação do solo contribuiu para oxidação da matéria orgânica e 

minimizando a geração de efluente.  

 Trabalhos futuros poderão ser realizados no sentido de estudar a 

aplicação em maior escala para remoção de petróleo em solos contaminados 

utilizando a energia fotovoltáica, tornando o processo mais limpo e reduzindo a 

dependência de energia elétrica. Além disso, é possível utilizar mecanismos 
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automatizados, em que as coletas de amostras não precisarão ser feitas 

manualmente. A investigação poderá ser feita para outros tipos de 

contaminantes.  
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  This study demonstrates the application of Electrokinetic 
remediation (ER) and Fenton processes to treat soils spiked with 
petroleum. The results obtained from the tests after 15 d of 
treatment are promising due to the significant organic matter in 
the soil.  At the end of the ER process, residual effluent was 
treated by Solar electro-Fenton (SEF), achieving more than 92% 
of COD removal. The obtained results highlighted the successful 
treatment of petroleum in contaminated soils with a subsequent 
management of the effluent produced. 

 
Introduction 
Oil hydrocarbons are one of the most prevalent 

soil contaminants in the world [1]. It has been 
estimated that the natural crude-oil amounts to 0.6 
Mt per year, with a range of uncertainty of 0.2–2 Mt 
per year [2]. Their impact on human health and 
environment is well known because of their 
hydrophobic characteristics permitting them to reach 
and accumulate in the food chain. They are indeed 
likely to cause toxic effects to human and 
environmental receptors [3].  

Electrokinetic remediation (ER) is based on the 
application of low-intensity direct current (DC) 
through the soil between electrodes (cathodes and 
anodes). The mechanism consists in the 
mobilization of the organic and inorganic species 
towards the electrodes through the soil. Usually, the 
charge species, as metals and positively charged 
organic compounds, move towards the cathode. 
Meanwhile, anionic species, such as chlorine, nitrate 
and negatively charged organic compounds, move 
towards the anode. The main ER phenomena are 
electro-osmosis, electro-migration, and electro-
phoresis, while the major physical mechanisms, 
which transport contaminants in the electric field [5].  

On the other hand, advanced oxidative processes 
(AOPs) have attracted great interest from both the 
scientific and industrial community. They are defined 
as processes based on the formation of hydroxyl 
radicals (·OH). Among them, Fenton’s processes 
were widely used to oxidize the organic pollutants 
present in wastewater and soil via ·OH formed in the 
presence of Fe2+ and H2O2 in low pH values 2.5-3.0 
(eq.1).  

Fe2+ + H2O2   Fe3+ + •OH + OH-            (1) 
In this work, the proposal was evaluate the 

applicability of ER and Fenton processes to reduce 
the pollution by petroleum in soil. Additionally, the 
efficacy of Electro-Fenton approach was evaluated 
for treating the effluent obtained after the soil 
treatment.   
 

Material and Methods 
 
The cell used in this work was used in previous 

works [5]. Graphite electrodes were immersed in the 
anodic and cathodic reservoirs (10 cm x 9 cm x 
1cm) and connected to the DC, as show the Table 1. 
The soil used in the experiments was collected from 
the region of the Botucatu (Rio Grande do Norte, 
Brazil), which consists mainly of quartz sandstones 
with medium granulation as well as it may contain 
with feldspar and cement by silica or iron oxide, 
which gives the reddish-pink coloration. 

The soils were air-dried, after that, 3000 g of soil 
was polluted with petroleum until initial concentration 
of 5000 mg kg-1. The spiked soil was aerated for 36 
h to evaporate the hexane and compacted in the 
acrylic cells. Three experiments were carried out as 
shown Table 1 where it is clear that, different 
solutions (known concentrations of H2O2, sodium 
dodecyl sulphate (SDS) and Fe2+) were added in the 
anodic and cathodic compartments. It is important to 
indicate that, water was also used in the cathodic or 
anodic reservoirs as supporting electrolyte.   

 
Table 1. ER experimental conditions. 

Assay Reservoirs solution Voltage Time 

 Anodic Cathodic (V cm-1) (d) 

Exp - 1 10 % 
H2O2 

34,6 mM 
SDS 

1 15 

Exp - 2 10 % 
H2O2 

Tap water 1 15 

Exp - 3 10 % 
H2O2+ 

50 mM 
Fe2+ 

Tap water 1 15 

 
Throughout the 15 days of experiments, the liquids 

of the compartments were evaluated daily by pH, 
conductivity and chemical oxygen demand (COD) 
measurements. After 15 d, the concentration of total 
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petroleum hydrocarbon (TPH) and polycyclic 
aromatic hydrocarbon (PAH) content by using gas-
chromatography technique was analyzed. At the end 
of the ER process, the liquid produced was treated 
by Solar Electro-Fenton (SEF) technology using a 
diffuse-air cathode in a conventional cell with a 
boron-doped diamond (BDD) as anode. The solar 
irradiation was obtained by exposing the 
electrochemical cell under solar conditions. The 
mass transport was achieved by stirring-magnetic 
bar during the experiment.   

 
Results and Discussion 
 
Spiking soil samples with organic compounds is 

the most frequently method used in the lab-scale 
studies, for this reason, the soil was polluted with 
petroleum. The color of soil may be related to the 
presence of iron, in the form Fe2O3, while the Al2O3 
was due to the Montmorillonite and Kaolinite clays. It 
was confirmed by X-ray fluorescence (XRF) as 
shown in the Table 2.  
 
Table 2. Main composition of the Botucatu sandstone soil.   

Analyte Concentration %  

Si 94,280  

Al 3,409  

Fe 1,821  

Ti 0,171  

Ca 0,081  

K 0,075  

S 0,062  

Mg 0,058  

P 0,044  

 

 
Figure 1 shows the pH and conductivity behavior 

during 15 d for soil remediation polluted with 
petroleum, indicating that the electrolysis of water 
contributed to the variation of these parameters. IN 
the case of pH, it decreases on the anodic reservoirs 
ranging from 2 to 3, while alkaline conditions were 
obtained (around 9-10) in the cathodic 
compartments. During the electrolysis of water H+ 
are produced in the anode while OH- anions are 
formed at the cathode: then, both H+ and OH- are 
able to move across the soil, causing an acidic and 
an alkaline front to migrate through the porous 
media. 
(Anode)       2H2O → O2(g) + 4H+ + 4e-           (2) 
(Cathode)    2H2O + 2e- → 2OH- + H2(g)          (3) 
This pH gradient will have a significant effect on 
electro-osmosis, solubility, ionic state and charge, 
and level of adsorption of contaminants. Additionally, 
this pH formation eventually allows an increase in 
the mobility of soil contaminants to the reservoirs as 
well as the ions, and consequently, it affects the 
conductivity of the solutions. In fact, the charged 
species were moved in different directions to/from 
the compartments, but in the case of anodic 
reservoir, it increased its conductivity during the 

process due to the accumulation of ions from soil 
(see Fig. 1, the behavior of conductivity).  

For the anodic regions containing hydrogen 
peroxide, low pH values were observed, approx. 2-3, 
favoring the occurrence of Fenton reaction due to 
the presence of H2O2 in the reservoir and iron from 
the soil. This can be evidenced by the release of 
oxygen that was observed on the cells that 
contained H2O2 at the anode.  

 

 
 

 
Figure 2. Evolution of pH and conductivity during ER 
treatment. Anodic (full symbols) and cathodic 
reservoirs (empty symbols). pH (●○) and conductivity 
(▲∆).  

 
 
During the course of days, it was observed as the 

dissolved organic matter increased in the cathodic 
reservoir for all experimental conditions. In fact, we 
can observe that the COD values increase up to 
1000 mg L-1, remaining constant for Exp -1 and Exp 
-2. Meanwhile, in the case of Exp -3, the COD 
increases up to 1000 mg L-1, and after that, a rapid 
decrease is attained. In the former effect, the 
organic matter contained in the soil due to the 
petroleum is moved to the cathodic reservoir due to 
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the electrophoretic transport. This effect is also 
confirmed by a significant change in the color of 
solution in the cathodic compartment, from colorless 
to black color. Conversely, an increase on the COD 
values is attained, with a rapid decay after 2 d, in the 
latter. It is due to the oxidation process achieved 
because H2O2 is transported through the soil 
containing Fe2+ and consequently, Fenton reaction is 
promoted, producing ●OH.             

 
 

 

 

 
Figure 3. Changes in the COD values in the solution 
comportments during ER treatment. Anodic (full 
symbols) and cathodic (empty symbols) reservoirs. 

 

Another feature is that, ER approach induces to 
the formation of wastewater. Then, these effluents 
must be also treated. For this reason, it was studied 
the depollution of wastewater by Solar-Electro-
Fenton. As can be observed in the Fig. 4, the 
treatment of the effluent was performed by SEF 
during 240 min. A cathode of diffuse-air was 
employed in a conventional cell with a BDD as 
anode. Results clearly showed that, a decrease on 
the COD was efficiently attained (in approximately 
92%) after 240 min. The advantage of the SFE is 
that it was not necessary to add Fe2+ in the solution, 
because high amount is present in the soil sample 
before the treatment. SFE has a higher decay rate, 
reaching higher degradation levels of pollutants.  
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Figure 4. SEF, at 60 mA cm-2 by using BDD anode and 
cathode of diffuse-air respectively, treating the real 
effluent produced from ER.  

 
 
 

Conclusions 
From this work, the following conclusions can be drawn: 
- The ER is an efficient technology to remove petroleum from soil. The addition of Fe2+ and the presence of 
H2O2 favored the oxidation of the organic compounds towards the anode. 
- At the end of the 15 d, it was observed an increase on the COD values in the reservoirs due to the 
contribution of electromigration and electrophoresis.  
- Another important parameter to the performance of ER for soil decontamination is the reuse of the water 
used during the process. For this reason, SFE contributes to elimination of organic compounds.  
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