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RESUMO 

As interações físicas e químicas de um solo argiloso compactado e percolado com 

diversos fluidos contaminantes são analisadas através de ensaios de laboratório. 

Este solo é oriundo da Formação Barreiras, situada na região Metropolitana do 

Recife, e foi compactado dinamicamente com peso específico aparente seco de 

campo e máximo, na umidade natural e ótima. Os contaminantes percolados no 

solo foram a solução saturada de cloreto de sódio, o óleo lubrificante de motor e o 

chorume. Foi percolado também junto ao óleo lubrificante e ao chorume o 

composto biossurfactante com o intuito de atenuação da contaminação. Para 

parâmetro comparativo das interações percolou-se água destilada no solo. No 

programa de investigação laboratorial foram realizados ensaios físicos e químicos 

dos solos natural e contaminado, como também dos  fluidos percolados. Analisa-

se o solo como barreira natural de retenção e também a atenuação do 

biossurfactante em relação aos metais pesados contidos no óleo lubrificante e no 

chorume. Mede-se a condutividade hidráulica com diferentes espessuras da 

camada argilosa nos percolantes água destilada e solução saturada de cloreto de 

sódio. Constata-se que a variação da espessura reduz significativamente a 

condutividade, principalmente na percolação da solução saturada de cloreto de 

sódio. Constata-se que o composto biossurfactante influencia a condutividade 

hidráulica, reduzindo seu valor, como também na atenuação e remoção de metais 

pesados do solo. 

 

Palavras-chave: biossurfactante, condutividade hidráulica, contaminação, óleo. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The physical and chemical interactions of a compacted clay soil and percolated 

with several contaminant fluids are analyzed throughout laboratory tests. This soil 

is derived from the Barreiras Formation, which is located in the metropolitan area 

of Recife. It was dynamically compressed with dry apparent specific weight of field 

and maximum, on the natural and optimum moisture. The contaminants percolated 

in soil were the saturated solution of sodium chloride, engine lubricant oil and 

slurry. A biosurfactant compound was percolated in addition to the lubricant oil and 

slurry in order to attenuate the effects of the contamination. For a comparative 

parameter of the interactions, some percolated distilled water was percolated on 

soil. During the investigating program, physical and chemical tests were performed 

of both natural and contaminated soils as well as the percolated fluids.  The soil 

was analyzed as a natural barrier of retention and also the mitigation of the 

biosurfactant, in relation to the heavy metals in lubricating oil and slurry. The 

hydraulic conductivity was measured with different thickness of the clay layer in 

percolating distilled water and saturated solution of sodium chloride. It is verified   

that the variation in thickness significantly reduces the conductivity, mainly in the 

percolation of saturated solution of sodium chloride. It is verified that the 

biosurfactant compound influences the hydraulic conductivity, reducing your value, 

as well as the attenuation and removal of heavy metals from soil.  

 

Key-words: biosurfactant, contamination, hydraulic conductivity, oil.        
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais  

O planeta Terra possui cerca de 70% de sua superfície coberta por água, 

donde 97,5% é salgada; a doce, cuja escassez já atinge 460 milhões de pessoas, 

está distribuída entre as calotas polares (68,9%), os aquíferos (29,9%), rios e 

lagos (0,3%) e outros reservatórios (0,9%) (TEIXEIRA et al., 2003). Embora o 

balanço hídrico da Terra represente um excedente – mais volume precipitado do 

que evaporado – a água que sobra não se distribui de maneira equitativa entre os 

continentes, pois existe abundância dela em algumas regiões e escassez em 

outras. Como exemplo, regiões como a América do Sul, onde se encontram as 

maiores descargas de rios do mundo e grandes precipitações e, em contraponto, a 

África, onde se localizam os maiores desertos e regiões em que se vive com 

menos de 5 litros de água percapta. Questões relacionadas ao clima, ao relevo, à 

vegetação, ao solo influenciam nesta má distribuição. 

Dessa maneira, a disponibilidade do recurso hídrico, seja para o consumo 

humano, para a agricultura, para a industria, é mínima. De acordo com 

estatísticas, estima-se que cerca de 12.500 km³/ano de água são acessíveis à 

sociedade o excedente hídrico do planeta é de 47.000 km³/ano, entretanto, toda a 

diferença entre o que está acessível e o excedente é de difícil acesso (TEIXEIRA, 

et al., 2003). 

A contaminação do recurso água, que está definida quando ocorre alguma 

alteração que coloca em risco a saúde ou o bem-estar de uma população, vem 

crescendo sobremaneira. Para se ter uma ideia, rios servem para despejo de 
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resíduos provenientes tanto da agricultura, da industria, como de esgotos urbanos. 

Acrescente-se que, em grande intensidade, existe também a exploração de 

lençois subterrâneos sem os devidos cuidados quanto aos vetores antrópicos de 

contaminação e capacidade de recarga. Uma atenuação desta contaminação se 

dá pelo próprio solo, pois, ele, naturalmente, já participa desta em relação a 

muitos contaminantes da água subterrânea, uma maior ou menor atenuação se dá 

em zonas não saturadas e saturadas, respectivamente.  

No Brasil vazamentos de chorume têm ocorrido com certa frequência, como 

o noticiado pelo jornal o Estado de São Paulo, na sua versão on line de 19 de abril 

de 2002. Na cidade de São Sebastião, cujo lixão, localizado na região da praia da 

Baleia, não tinha camadas, que recebiam os resíduos sólidos urbanos, 

impermeabilizadas, resultando na contaminação do solo circunvizinho. Em outros 

casos, embora não tenha sido detectado vazamento, alguns aterros, pelas 

condições impróprias, foram desativados ou interditados, como no caso de 

Presidente Prudente, no interior de São Paulo, cujo aterro chegou no limite de 

operação, sendo considerado um dos piores do estado. Depois da desativação, foi 

contratada uma empresa para avaliação da possível contaminação do solo e 

lençol freático, isto foi noticiado em 02 de outubro de 2008, pelo jornal o Estado de 

São Paulo, na sua versão on line. 

Em 18 de abril de 2009, o Jornal do Brasil, em sua versão on-line, publicou 

matéria informando que, na região Sudeste existem milhares de áreas com 

contaminação de solos. Em São Paulo, por exemplo, são cerca de 2,5 mil locais 

que estão no cadastro da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

como essas áreas. A principal fonte desta contaminação se deve aos postos de 
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combustíveis (cerca de 78% do total), principalmente no tocante à estanqueidade 

de tanques enterrados. Já em Minas Gerais o número é bem menor, as áreas 

contaminadas são em número de  56, e quase 100% delas estão relacionadas aos 

postos de combustíveis, 55 de 56. O Rio de Janeiro, relata a mesma matéria, 

embora não possua este levantamento, está elaborando, através de sua 

Secretaria de Meio Ambiente, um plano para gestão de resíduos urbanos, o qual 

diagnosticará as áreas contaminadas, além da destinação desses resíduos.  

Outro caso de vazamento de chorume, segundo o Jornal de Londrina de 28 

de julho de 2009, foi na região de Londrina, Paraná, cuja produção de chorume no 

aterro controlado da cidade, estava muito alta, e a capacidade de tratamento ficou 

comprometida. O excedente foi, então, escoado para um córrego que era afluente 

do rio Tibaji, este um dos que fazem o abastecimento da cidade.  

Vazamentos de óleo ocorrem principalmente quando existe ruptura nas 

tubulações que o transportam. O caso ocorrido em agosto de 2009, noticiado pelo 

jornal o Estado de São Paulo, na sua versão on-line, quando houve uma ruptura 

na tubulação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que além de atingir o 

solo, afetou o rio Paraíba do Sul, na região sul do estado do Rio de Janeiro. 

Outros acidentes podem causar o derramamento de óleo no solo, como o 

descarrilamento de trem ocorrido em 2008 na região de Sorocaba, São Paulo,  

também noticiado pelo o Estado de São Paulo, na sua versão on-line, quando seis 

vagões carregados de óleo tombaram e derramaram o contaminante no solo. 

Nesse caso, entretanto, não houve contaminação, pois o vazamento foi 

rapidamente contido.  
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Neste trabalho, três contaminantes foram abordados, que pela incidência, 

encontram-se de forma mais corriqueira nos ambientes de contato com o lençol 

freático: 1) o cloreto de sódio, pela indução de fluxos laterais da água do mar, 

principalmente em regiões costeiras onde se tenha uma extração intensiva de 

águas subterrâneas e também pela deposição de material altamente salinizado, 

extraído da exploração de recursos minerais; 2) o chorume que é o líquido 

produzido pela decomposição de substâncias contidas nos RSU e tem como 

características a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO (Demanda Bioquímica 

de Oxigênio), ele se constitui numa mistura de substâncias inorgânicas, 

compostos em solução e em estado coloidal e diversas espécies de 

microrganismos (ABNT, 2004). Torna-se uma grande fonte de contaminação pela 

deposição indevida de resíduos sólidos em várias cidades brasileiras; 3) o óleo 

lubrificante usado - resíduo descartado principalmente pelos postos de gasolina e 

oficinas, sem os devidos cuidados.   

 

1.2.  Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

Tal problemática aponta para a necessidade de serem desenvolvidas 

pesquisas que minimizem o impacto ambiental desses contaminantes. Sendo 

assim, o presente trabalho tem como objetivo geral, analisar o desempenho de 

uma argila compactada como barreira de contaminação. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

1) avaliar a condutividade hidráulica de uma argila compactada quando percolada 

por água destilada e contaminantes, a saber: solução saturada de cloreto de 

sódio, chorume e óleo lubrificante; 

 2) avaliar a influência da espessura da camada argilosa na condutividade 

hidráulica; 

 3) analisar as interações físicas e químicas dos fluidos percolados com o solo, 

comparando quando no seu estado natural e após a percolação; 

4) analisar quimicamente os fluidos antes e após a percolação no solo; 

5) analisar a influência do composto biossurfactante na redução da contaminação 

do solo por metais pesados; 

 6) analisar a capacidade retentora da camada argilosa.  

 

1.3. Metodologia 

 Para andamento dos estudos o solo foi recolhido no ambiente natural e 

após processo de homogeneização e secagem ao sol, armazenado em 

laboratório. Para as medições de condutividade hidráulica as amostras foram 

preparadas de acordo com as normas da ABNT, os ensaios foram realizados em 

permeâmetro de parede flexível. Depois, foram realizados ensaios de laboratório 

com o solo argiloso, a fim de se obter a caracterização física e química antes e 

depois da percolação dos fluidos e, finalmente, os efeitos da retenção da camada 

argilosa para com os percolantes, nesse intuito, foi feita a caracterização química 

dos fluidos antes e depois da percolação pelo corpo de prova argiloso. 
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1.4. Estrutura da Pesquisa 

A dissertação é constituída de cinco capítulos, a introdução mostra a 

relevância da pesquisa, objetivos principais, e sua estrutura. A fundamentação 

teórica é apresentada no segundo. Neste, procura-se explicitar: 1) Com base nas 

pesquisas de Lambe e Whitman (1969), Mitchell (1976) e Craig (2007), as teorias 

que envolvem o fluxo no solo, estudos sobre a condutividade hidráulica e fluxos 

em meios porosos; 2) estudos pedológicos relacionados à interação química entre 

o solo e os contaminantes, tendo como base os parâmetros da EMBRAPA (1997); 

3) um resumo das características principais dos contaminantes e percolantes 

abordados na pesquisa; 4) por fim, trata-se das formas de transportes de 

contaminantes no solo se fundamentando nos estudos de Freeze e Cherry (1979). 

No Terceiro capítulo, descrevem-se os materiais e métodos de forma detalhada, a 

preparação das amostras e os procedimentos dos ensaios. No Quarto, 

apresentam-se discussões dos resultados encontrados nos ensaios realizados 

para a determinação da condutividade hidráulica, dos materiais ensaiados, e das 

analises químicas dos líquidos percolados e dos solos contaminados. No Quinto e 

último capitulo, são apresentadas todas as conclusões, bem como algumas 

recomendações e sugestões para pesquisas posteriores. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 
2.1. Introdução 

Neste capítulo são mostradas, inicialmente, as definições clássicas de solo, 

a teoria da influência dos tipos de solos na condutividade hidráulica, estudos sobre 

a condutividade hidráulica, fluxos em meios porosos e barreiras reativas 

permeáveis a partir dos estudos de Lambe e Whitman (1969), Vargas (1977) 

Freeze e Cherry (1979), Mitchell (1976), Pinto (2000) e Craig (2007). Mais adiante, 

estudos relativos à classificação pedológica dos solos. Por fim, os aspectos 

teóricos relacionados às propriedades dos resíduos e contaminantes, mostrando o 

modo de migração, processos e mecanismos de transporte e principais 

condicionantes do meio físico com base nos estudos Freeze e Cherry (1979).  

 
 
2.2. Condutividade hidráulica 

O solo é um material complexo, constituído de três fases distintas: sólida, 

líquida e ar (eventualmente presente, quando os vazios não estão inteiramente 

preenchidos com água). No caso de areias, o solo poderia ser visto como um 

material constituído por canalículos, interconectados uns aos outros, nos quais ou 

há água armazenada, em equilíbrio eletrostático, ou ela flui através destes 

canalículos sob a ação da gravidade. Nas argilas, esse modelo simples perde sua 

validade, pois os diâmetros dos canalículos são pequeníssimos e as formas 

exóticas dos grãos intervêm forças de natureza capilar e molecular de interação 

entre a fase sólida e líquida (VARGAS, 1977). 
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 Normalmente, todos os vazios do solo estão interconectados, 

principalmente em solos grosseiros – areias, pedregulhos e siltes uniformes. A 

microscopia eletrônica de argilas no estado natural, entretanto, mostra que nessa 

uniformidade dos solos mais finos, todos os vazios também estão conectados 

(LAMBE e WITHIMAN, 1969). Dessa forma, como os poros são interconectados, a 

água ou outros fluidos podem fluir, naturalmente, através de qualquer solo, seja 

ele menos ou mais denso. 

 No estudo do movimento dos fluidos nos meios porosos do solo, foi 

utilizada, como referência inicial, a lei empírica de Darcy (1856). Nela, estão 

contidas as primeiras relações entre a velocidade dos fluidos e o meio permeante. 

Posteriormente, acentuou-se o estudo de todas as cargas que atuam nesse 

movimento. Com isso, foram fundamentadas as equações básicas para o fluxo no 

solo, tanto em meios homogêneos como heterogêneos, e também em condições 

isotrópicas ou anisotrópicas, não se retirando, evidentemente, as condições 

concomitantes das propriedades não excludentes.   

 
2.2.1. Lei de Darcy 

Em 1856, na França, Henry Darcy estudou as propriedades do fluxo de 

água através de um filtro de areia, variando o comprimento da amostra e a 

pressão da água no topo e no fundo da amostra, correlacionando velocidades 

superficiais de percolação com gradientes hidráulicos, medindo a taxa de fluxo (Q) 

que passou através da areia. Em uma dimensão, a água flui através de um solo, 

este completamente saturado, segundo a Lei empírica de Darcy, equação 2.1. 

 



 26 

Q= kiA      (2.1), 

 

donde, Q é a taxa de fluxo (vazão correspondente), k o coeficiente de 

condutividade hidráulica do solo, i o gradiente hidráulico do sistema, e A é a área 

da seção transversal do solo correspondente. Esta equação é uma das bases da 

Mecânica dos solos.  

A equação pode ser reescrita, colocando o fluxo(Q) dividido pela área da 

seção (A) donde fluirá o líquido, que nos dará a velocidade que é numericamente 

igual a ki, consequentemente, k pode ser interpretado como velocidade 

aproximada ou velocidade superficial para um gradiente (i) unitário, equação 2.2, 

(LAMBE e WITHIMAN, 1969). 

 

ki
A

q
v ==       (2.2) 

A Lei de Darcy é válida para a percolação de vários fluidos no solo, 

entretanto, ela se torna inválida nos solos grossos que apresentam fluidos líquidos 

com altas velocidades, caracterizados pelo número de Reynolds (Re) acima de 

10² (fluxos turbulentos). No caso de fluxo de gás no solo, ela permanece válida 

desde que seja adaptada para levar em consideração a compressibilidade e 

viscosidade do fluido (MARIANO apud IGNATIUS, 2008).   
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Figura 2.1 – Validade da lei de Darcy (adaptado de Freeze e Cherry,1979) 

 

A condutividade hidráulica depende principalmente do tamanho médio dos 

poros, o que está relacionado com a distribuição do tamanho das partículas, a 

forma das partículas e a estrutura do solo. Ele também varia com a temperatura, 

da qual a viscosidade da água depende. Se o valor de k medido a 20 ºC for 100%, 

então os valores a uma temperatura de 10 ºC e 0 ºC serão 77% e 56% 

respectivamente (CRAIG, 2007). 
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2.3. Fluxos em meios porosos 

 A água que percola nos meios porosos está sob a ação gravitacional ou sob 

ação de pressões externas. No estudo do fluxo dos fluidos se expressa energia, 

tanto a potencial, quanto a cinética, em termos de carga. A energia total de um 

fluido perfeito, com viscosidade nula e em fluxo permanente, permanece 

constante. Essa energia é expressa pela equação de Bernoulli, em que energia 

total é a soma das energias altimétrica, piezométrica e cinética. Pinto (2000) 

mostra as cargas que devem ser consideradas na resolução de problemas de 

fluxo: 1) carga piezométrica (hp) que corresponde à pressão dividida pela unidade 

de massa do fluido, ou simplesmente a pressão neutra no ponto; 2) carga 

altimétrica (hA) corresponde à diferença de cota entre o ponto considerado e 

qualquer cota definida como ponto de referência; 3) a carga total (h), que é a soma 

das cargas piezométrica e altimétrica. 

 Lambe e Whitman (1969) resumiram as características do fluxo através de 

meios porosos nos seguintes itens: 1) a velocidade é diretamente proporcional ao 

fluxo e inversamente à seção, tanto mais em solos finos do que em areias 

grossas, consequentemente, ela é o produto da condutividade hidráulica pelo 

gradiente hidráulico do sistema (equação 2.2); 2) toda carga cinética pode ser 

desprezada, pois as velocidades são muito baixas (por exemplo, um fluxo de um 

fluido de 0,01 m/s, aferiríamos uma altura de carga de energia cinética de 5 x 10-6 

m (CRAIG, 2007); 3) a carga total é inteiramente perdida no solo; 4) podem existir 

poropressões negativas; e, finalmente, 5) a direção do fluxo é determinada pela 

diferença na carga total; 
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2.3.1.  Equação básica para o fluxo no solo 

 A equação básica para o fluxo em um solo qualquer, pode ser deduzida 

levando em consideração o comportamento deste fluxo em um elemento 

infinitesimal com dimensões dx,dy,dz. Através desse elemento, ocorre um fluxo 

laminar q, decomposto nas três direções ortogonais x, y e z, equação 2.3. 

 
 

q = qx + qy + qz  (2.3) 

 

Usando a lei de Darcy, equação 2.1, é possível escrever duas expressões 

para a componente vertical do fluxo (qz): a primeira com o fluxo no fundo do 

elemento, cuja componente vertical do fluxo se dá pela multiplicação da 

permeabilidade pelo gradiente hidráulico e a área. Esta será a da face do fundo, 

ou seja, a vazão na face de entrada, (equação 2.4); e a segunda com o fluxo 

saindo de cima do elemento, este como vazão de saída do elemento, (equação 

2.5), definidos, kz como a condutividade hidráulica na direção z no ponto x,y,z 

(origem do plano) e h como a carga total. 

 

dydx
z

h
k z 









∂
∂−=zq         (2.4) 

 
 
 
 

dydxdz
z

h

z

h
dz

z

k
k z

z 








∂
∂−

∂
∂−









∂
∂+=

²

²
q z

  (2.5) 



 30 

 
 
 

Lambe e Whitman (1969) mostraram que em situações de condutividade 

hidráulica constante de fluxos bidimensionais (a componente qy = 0), a equação 

básica de fluxo no solo ficará de acordo com a equação 2.6. 
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Essa é a equação básica para fluxo laminar bidimensional no solo. 

Observando os termos índice de vazios (e) e saturação do solo (S), à direita da 

equação 2.6, os teóricos identificaram quatro tipos possíveis de fluxo: primeiro, 

quando o índice de vazios e a saturação são constantes, o fluxo, 

consequentemente, será também constante; segundo, quando o índice de vazios 

varia e a saturação é constante, existe consolidação para um aumento do índice 

de vazios e expansão para uma diminuição dele; terceiro, quando o índice de 

vazios é constante e a saturação vai variando, ocorre drenagem, a volume 

constante, para diminuição da saturação e infiltração para o aumento; e quarto, 

quando ambos variam, incluem-se problemas de expansão e compressão. Os dois 

últimos tipos são condições de fluxo complexo, para as quais soluções 

satisfatórias não são encontradas. Nesse contexto, a equação 2.6 é estritamente 

aplicável para pequenas tensões.  

Para um regime de fluxo constante, em que o índice de vazios e saturação 

também são constantes, a equação 2.6 é reduzida para: 
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E quando a condição de condutividade hidráulica é a mesma em todas as 

direções (kz = kx), a equação 2.7 é reduzida para: 
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 A equação básica de fluxo constante no solo isotrópico (equação 2.8) 

satisfaz a equação de Laplace, o que significa que a linha de fluxo cruza com 

ângulos retos a linha equipotencial na rede de fluxo. Em outras palavras, a rede de 

fluxo é uma solução teoricamente confiável para a percolação no solo. Essa 

solução é representada por uma família de linhas de fluxo e uma família de linhas 

equipotenciais, Figura 2.2. Quando a geometria da rede de fluxo se torna mais 

complexa e há zonas de permeabilidades diferentes ao longo da região de fluxo, 

normalmente se utiliza métodos que envolvem elementos finitos (CRAIG, 2007). 
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Figura 2.2 – Rede de fluxo (adaptado de CRAIG, 2007). 

 

2.3.2. Fluxos em solos não homogêneos e anisotrópic os 

Embora a equação 2.6 tenha sido completamente derivada para condições 

gerais, foi considerado somente que: os solos não variavam nas propriedades de 

ponto a ponto, seja verticalmente ou horizontalmente (solos homogêneos), e os 

solos tinham propriedades similares de uma dada localização no plano 

(isotrópicos). Entretanto, solos são geralmente não homogêneos e anisotrópicos. 

Solos sedimentares, por exemplo, são construídos camada a camada em períodos 

de muitos anos. Durante esse período, a natureza dos sedimentos e o ambiente 

de deposição mudam, o que provoca mudanças físicas nas camadas do solo 

verticalmente e horizontalmente. As propriedades do solo variam com a 
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profundidade, consequentemente, a condutividade hidráulica varia de acordo com 

a mudança do perfil. O processo de dar forma a solos sedimentares é tal que a 

compressão vertical é maior do que a compressão horizontal e, assim, a pressão 

efetiva horizontal é metade da pressão efetiva vertical nos solos normalmente 

consolidados. Devido à pressão efetiva vertical mais alta no solo, as partículas de 

argila tendem a ter um alinhamento horizontal, o que resulta numa baixa 

condutividade hidráulica para fluxo vertical em relação a fluxos horizontais 

(LAMBE e WITHMAN, 1969). Isto é, na maioria dos depósitos naturais, que é 

anisotrópica, a condutividade hidráulica tem um valor máximo na direção da 

estratificação e um valor mínimo na direção normal a da estratificação. 

Devido à variação na natureza dos sedimentos na direção vertical e ao 

alinhamento de partículas, uma taxa de condutividade hidráulica horizontal para 

vertical de dois para dez não é incomum nos sedimentos argílicos normalmente 

consolidados.  Nos sintéticos, como também nos solos naturais, a condutividade 

hidráulica horizontal tende a ser maior que a vertical. O método de colocação e 

compactação no enchimento da terra é tal que estratificações tendem a ser 

construídas dentro das camadas. Taxas de condutividades hidráulicas horizontais 

para verticais em aterros compactados tendem a ser mais uniformes do que 

aqueles normalmente consolidados em argilas sedimentares (LAMBE e WITHMAN 

,1969). 

 

a) Solos não homogêneos 

Quando a condutividade hidráulica é dependente da posição dentro do solo 

em questão, dizemos que o meio é heterogêneo, ou seja, se colocarmos o 
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coeficiente k em função das coordenadas x,y e z , no meio homogêneo k(x,y,z) = 

C, C sendo uma constante, enquanto que no meio heterogêneo k(x,y,z) ≠ C. 

Camadas heterogêneas podem apresentar  enormes diferenças de condutividade 

hidráulica, na ordem de 10¹³, quando se tratam de areias e argilas, por exemplo. 

 Quando o fluxo é perpendicular para duas camadas de solo com interface 

horizontal, uma quantidade do fluxo é a mesma através de ambas, e a maioria da 

carga é perdida no solo com baixa condutividade hidráulica. Quando o fluxo é 

paralelo aos dois estratos do solo, uma parte da carga total perdida é a mesma 

para ambos os solos e a maioria do fluxo passa através do solo com maior 

condutividade hidráulica. Esses dois simples exemplos mostram que: (a) para o 

fluxo perpendicular à camada, a carga perdida e a taxa de fluxo é influenciada 

primeiramente pelos solos menos permeáveis e (b) para um fluxo paralelo às 

camadas, a taxa do fluxo é essencialmente controlada pelo solo mais permeável 

(LAMBE e WITHIMAN,1969). 

Nos terrenos estratificados, tanto horizontalmente quanto verticalmente, 

utiliza-se para cálculo da condutividade hidráulica teórica fórmulas deduzidas por 

Caputo (1988). Em terrenos cuja condutividade hidráulica é paralela à 

estratificação utilizam-se a fórmula 2.9 e naqueles em que a condutividade é 

perpendicular, a equação 2.10. O termo e das fórmulas se refere às diferentes 

espessuras da estratificação, associados às suas respectivas condutividades.  

∑
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b) Solos Anisotrópicos 

Quando a condutividade hidráulica é independente da direção das camadas 

em um ponto numa formação geológica ou solo, estes são isotrópicos; quando há 

dependência da direção das camadas, o solo ou a formação são anisotrópicos. 

Nesse caso, as direções do fluxo não são mais perpendiculares às equipotenciais.  

 Considerando uma seção vertical bi-dimensional numa formação 

anisotrópica, seja θ o ângulo  entre a horizontal e a direção das camadas e k as 

condutividades delas, então k é função de θ. As direções no espaço 

correspondentes ao ângulo θ que k atinge são valores máximos e mínimos, elas 

são conhecidas como as direções principais da anisotropia, geometricamente são 

sempre perpendiculares umas às outras.  

A causa primária da anisotropia, em pequena escala, seria a orientação dos 

minerais argílicos. Núcleos de amostras de argilas e raros xistos mostram uma 

razão de 10:1 na condutividade hidráulica horizontal em relação à vertical. Estudos 

de Massland, Marucus e Everson apud Freeze e Cherry (1979) mostram que 

existe uma relação entre heterogeneidade e anisotropia. A equação de Laplace 

para fluxos, equação. 2.8, foi baseada na condutividade hidráulica, sendo a 

mesma em todas as direções. Quando o solo tinha características de isotropia, na 

derivação da equação de Laplace, encontrou-se: 
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Como no solo anisotrópico as redes de fluxo não são mais perpendiculares 

às equipotenciais, é preciso fazer uma adequação nas direções, visando reduzir 

distâncias horizontais, devido às diferenças de valores entre as condutividades 

horizontais e verticais, para que se continue a utilizar a equação de Laplace e se 

trace uma rede de fluxo. Dessa maneira, utilizando um artifício matemático, é 

possível reduzir a equação 2.8 para forma: 
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A equação pode ser ainda reduzida para: 
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Onde, 
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Em outras palavras, se forem transformadas todas dimensões x em suas 

seções cruzadas pelo uso da equação 2.14, chega-se à equação 2.13, que é a 
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equação de Laplace. Pode-se, portanto, preparar para qualquer perfil de solo 

anisotrópico uma rede de fluxo, primeiramente executando uma transformação e 

então esboçando a rede na seção transformada. A condutividade hidráulica a ser 

usada com a transformação da seção é: 

 

ke         zx kk=    (2.15) 

 
 
Onde ke é a condutividade hidráulica efetiva (coeficiente isotrópico). 

 Da seção transformada, é possível determinar diretamente a taxa de 

escoamento com substituição da condutividade hidráulica efetiva ke por k. Além 

disso, a seção transformada pode ser usada para determinar a carga piezométrica 

em qualquer ponto. Ao determinar o gradiente, entretanto, é importante relembrar 

que as dimensões sobre as seções transformadas devem ser corrigidas 

computando a distância sobre a qual dada carga total é perdida.  

 

2.4. Barreiras Reativas Permeáveis 

O uso de barreiras reativas permeáveis para remediação in situ de 

contaminantes em solos e águas subterrâneas é uma técnica bastante utilizada. A 

principal finalidade das BRP’s é acelerar as reações entre os contaminantes e o 

solo natural. Sua utilização, contudo, depende das condições hidrogeológicas do 

sítio e da natureza físico-química dos contaminantes envolvidos (NOBRE, et al. 

2003). 
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As BRP’s são barreiras físicas contendo agentes químicos, orgânicos, 

carvão ativado ou outros tipos de materiais reativos. São construídas 

perpendicularmente as plumas de contaminação, de maneira que a água 

contaminada ou efluente sejam tratados à medida que passam através da zona 

com material reativo, no qual ocorre a redução e/ou remoção dos contaminantes 

por processos físicos, químicos ou biológicos (LINS apud US EPA, 2008). 

Uma BRP pode ser construída de forma contínua, utilizando um único tipo 

de material, ou como um sistema do tipo funnel-and-gate (barreiras afuniladas em 

portais). Esse sistema é normalmente executado com dois materiais distintos, ou 

seja, um trecho confinante com reduzida condutividade hidráulica, que tem o 

objetivo de induzir o fluxo em direção à porção reativa da BRP; e uma porção 

reativa (reator), constituída de material mais permeável, com o objetivo de 

proporcionar os processos de eliminação e ou transformação do contaminante na 

mesma (NOBRE, et al. 2003). 

 

2.5. Pedologia 

 A pedologia, ciência responsável pelo o estudo da gênese do solo, o 

considera como uma camada viva que recobre a superfície do nosso planeta. 

Essa camada está em permanente evolução, por meio de alterações das rochas e 

de processos pedogenéticos, comandados por agentes físicos, químicos e 

biológicos (OLIVEIRA, et al. 2004).  

Com base nos pressupostos teóricos dessa ciência, são analisadas 

quimicamente as interações dos contaminantes com o solo estudado, e avaliado o 
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resultado da retenção de elementos químicos dos contaminantes na camada 

argilosa.  

As características químicas do solo natural em comparação ao solo 

resultante da percolação dos contaminantes evidenciarão, em parte, a validação 

dos objetivos da pesquisa. 

 As classificações químicas apresentadas no capítulo de análise dos 

resultados são baseadas em definições e conceitos do manual técnico de 

Pedologia (IBGE, 2007). Tratam-se de parâmetros empregados como elementos 

de referência para a distinção dos solos, os quais foram criados para atender às 

necessidades do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, SiBCS, este 

lançado pela EMBRAPA.  

 As primeiras classificações do solo, Tabela 2.1, dizem respeito às classes 

de reação, que se referem às distinções de estado de acidez ou alcalinidade. 

Embora sejam denominações genéricas, não se tratando de característica 

distintiva, denotam uma característica importante na avaliação química do solo. 
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Tabela 2.1- Limites de acidez e alcalinidade, adaptado de IBGE (2007). 

pHH2O Identificação 

< 4,3 Extremamente ácido 

4,3 – 5,3 Fortemente ácido 

5,4 – 6,5 Moderadamente ácido 

6,6 – 7,3 Praticamente neutro 

7,4 – 8,3 Moderadamente alcalino 

> 8,3 Fortemente alcalino 

 

 O solo é considerado orgânico quando o teor de matéria orgânica for 

superior a 80 gramas por quilograma de solo. Esta matéria pode ser originária de 

resíduos vegetais em diferentes estágios de decomposição; fragmentos de carvão 

finamente divididos; substâncias húmicas; biomassa meso e microbiana; e outros 

compostos orgânicos naturalmente presentes no solo, que podem estar 

associados a material mineral em proporções variáveis. 

As características ou propriedades dos solos são denominados atributos 

diagnósticos e servem para a separação de classes em vários níveis do SiBCS, 

como também na definição de horizontes diagnósticos.  

 A saturação de sódio, que é determinada, em percentagem, pela razão 

entre a quantidade do íon sódio trocável dividida pelo valor da capacidade de troca 

de cátions, caracteriza dois atributos ao solo: ele pode ter o caráter sódico, desde 

que o valor da saturação esteja em um intervalo maior ou igual a 15%; ou o 

caráter solódico, no qual os valores da saturação estejam entre 6 e 15%. A 
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saturação pelo sódio é determinante na avaliação do solo para desenvolvimento 

de culturas.  

A capacidade de troca catiônica, valor T, constitui um fenômeno relacionado 

à química de superfície dos colóides minerais (minerais de argila, sílica coloidal) e 

orgânicos (húmus), principalmente devido à superfície específica e às cargas 

eletronegativas acidentais ou inerentes a esses colóides. A capacidade de troca 

catiônica ocorre em função de uma reação de dupla troca que se dá entre os íons 

adsorvidos em superfícies diferentes dos constituintes da fase sólida ou entre 

estes e os que estão em solução na fase líquida de forma instantânea e reversível.  

Essas relações de troca de cátions do complexo coloidal ou sortivo do solo 

ocorrem em função de fatores intrínsecos relativos à natureza eletroquímica de 

cada catiônio. Assim, os principais fatores são a valência, o raio iônico, o estado 

de hidratação e a concentração do cátion na solução do solo. Então, os catiônios 

que estão em maior concentração e que apresentam maior valência, raio iônico e 

menor hidratação, possuem maior poder de desalojar outros cátions adsorvidos na 

superfície dos colóides do complexo sortivo (EMBRAPA, 2006 apud TAVARES, 

2008). A capacidade de troca catiônica determina a atividade da fração argila no 

solo.  Os solos podem ter uma atividade alta, desde que os valores da CTC 

estejam acima de 27 cmolc por quilograma; e uma atividade baixa, cujos valores 

da capacidade de troca catiônica fiquem abaixo de 27 cmolc por quilograma de 

solo. 

 A saturação por bases, valor V, define-se como a razão da soma dos 

cátions trocáveis ( Ca2+, Mg2+, K+,Na+, NH4+) pela capacidade de troca catiônica, 

valor T, sendo o resultado multiplicado por 100, para que os valores sejam 
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percentuais. Esta determinação é de caráter fundamental na classificação dos 

solos, visto que seus resultados mostrarão, principalmente, o nível de fertilidade 

do solo. Dessa maneira, o valor V mostra duas características do solo, 

mutuamente excludentes, o eutrofismo, para valores de V acima de 50%, e o 

distrofismo, para valores de V abaixo de 50%.  

Os solos eutróficos são considerados mais férteis do que os distróficos. 

Embora o valor V sinalize uma característica de fertilidade no solo, é necessário  

ater-se, também, à saturação de alumínio que indica uma maior ou menor 

agressividade às culturas, influenciando diretamente nesta capacidade do solo. Os 

atributos diagnósticos relacionados à saturação de alumínio estão ligados ao valor 

de saturação de bases, quantidade do cátion Al+³ extraível e capacidade de troca 

catiônica. O solo terá um atributo álico quando a saturação de alumínio for igual ou 

superior a 50% e o teor de alumínio extraível maior que 0,5 cmolc por quilograma 

de solo; alítico quando o teor de alumínio extraível é maior que 4 cmolc por 

quilograma, o valor T é maior que 20 cmolc por quilograma, saturação por bases 

menor que 50% e/ou saturação por alumínio maior que 50%; alumínico  quando o 

teor de alumínio extraível é maior que 4 cmolc por quilograma de solo,  saturação 

por bases menor que 50% e/ou saturação por alumínio maior que 50%. Os 

atributos alítico e alumínico indicam uma forte dessaturação do solo (IBGE, 2007). 

 A condutividade elétrica é uma determinação fundamental para a avaliação 

da salinização do solo. Esse processo é típico de regiões semiáridas ou com 

estações secas muito pronunciadas, visto que, nessas condições, ocorre uma 

acumulação de sais solúveis, que, por aumento de concentração, se precipitam no 

perfil do solo. Os atributos para o solo quando se trata dos níveis de condutividade 
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elétrica são: salino para níveis entre 4 e 7 mS/cm; e sálico quando a condutividade 

elétrica no extrato está acima de 7 mS/cm. 

 A superfície específica é definida como a área da superfície por unidade e 

volume, isto é, a soma das superfícies de todas as partículas contidas na unidade 

de volume do solo. Sabe-se que a sua influência em relação aos atributos físico-

químicos é significativa, pois a maioria das reações físicas e químicas acontece na 

superfície dos seus colóides. Os valores de superfícies especificas estão 

diretamente ligados à mineralogia do solo, são assumidos valores de 10 m² por 

grama para as caulinitas, 80 m² por grama para as ilitas e 800 m² por grama de 

solo para as montmorilonitas (CAPUTO, 1988). 

 

2.6. Físico-química dos fluidos 

 Quando da análise dos fluidos que percolarão o solo, sejam eles 

contaminantes ou não, necessita-se de padrões específicos para comparação.  

Nesse intuito se tomará por base o padrão da água, àquela que tem potabilidade e 

pode ser consumida. Os parâmetros seguem as normas da portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde. As características analisadas dos fluidos são definidas a 

seguir. 

 

2.6.1. Potencial hidrogeniônico 

O pH mede a atividade do íon hidrogênio, ou seja, a acidez do meio. Pode-

se, genericamente, definir pH como a relação numérica que expressa o equilíbrio 

entre os íons H+ e os OH–. A escala de pH vai de 0 a 14. O pH igual a 7 indica 

neutralidade; valores de  pH > 7 denotam aumento da alcalinidade, águas básicas.  



 44 

O pH< 7.0 indica aumento da acidez, águas ácidas. Quando o pH baixa, a 

corrosividade da água geralmente aumenta, trazendo para a solução ferro e 

magnésio, por exemplo, que lhe dão um gosto desagradável. Valores de pH altos 

também podem atacar os metais. Os valores máximos recomendáveis, segundo a 

portaria do Ministério da Saúde, ficam entre 6 e 9,5. 

 

2.6.2. Cor aparente 

 O aparecimento da cor no fluido (água) é determinado pela presença de 

partículas coloidais ou em suspensão. Essas partículas provêm do contato da 

água com substâncias orgânicas em estado de decomposição, da existência de 

compostos de ferro ou de outras matérias coradas em suspensão ou dissolvidas.  

A cor aparente é devido à existência de materiais em suspensão. Os valores 

máximos permitidos da água para consumo humano são de 15 UH (unidades de 

Hazen). 

 

2.6.3. Turbidez 

 A turbidez é causada pela presença de diversos materiais em suspensão, 

de variados tamanhos, tanto macro quanto microscopicamente. A turbidez é a 

expressão de uma propriedade ótica na qual um feixe de luz deixa de ter uma 

trajetória em linha reta, quando em contato com o fluido, isto ocorre devido aos 

materiais em suspensão, causando a absorção e a dispersão desta luz no meio. 

Os valores máximos permitidos para a água são 5 UT ( unidades de turbidez). 
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2.6.4. Sólidos Dissolvidos Totais 

 Todas as impurezas da água, com exceção dos gases dissolvidos 

contribuem para a carga de sólidos presentes nos corpos d'água. Os sólidos 

podem ser classificados de acordo com seu tamanho e características químicas. 

Os sólidos em suspensão, contidos em uma amostra de água, apresentam, em 

função do método analítico escolhido, características diferentes e, 

consequentemente, têm designações distintas. A unidade de medição normal para 

o teor em sólidos não dissolvidos é o peso dos sólidos filtráveis, expresso em 

mg/L de matéria seca. Dos sólidos filtrados pode ser determinado o resíduo 

calcinado (em % de matéria seca), que é considerado uma medida da parcela da 

matéria mineral. O restante indica, como matéria volátil, a parcela de sólidos 

orgânicos. Dentro dos sólidos filtráveis encontram-se, além de uma parcela de 

sólidos turvos, também os seguintes tipos de sólidos/substâncias não dissolvidos: 

Sólidos flutuantes, que em determinadas condições estão boiando, e são 

determinados, através de aparelhos adequados, em forma de peso ou volume; 

sólidos sedimentáveis, que em determinadas condições afundam. Neste caso, o 

resultado é anotado preferencialmente como volume (mL/L) acrescentado pelo 

tempo de formação; sólidos não sedimentáveis, que não dão sujeitos nem à 

flotação, nem à sedimentação (IGAM, 2009). O valor máximo permitido pela 

legislação é de 1000 mg/L. 
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2.6.5. Condutividade elétrica 

  A condutividade elétrica da água é uma medida da capacidade desta em 

conduzir corrente elétrica, sendo proporcional à concentração de íons dissociados 

em um sistema aquoso. Esse parâmetro não discrimina quais são os íons 

presentes em água, mas é um indicador importante de possíveis fontes poluidoras 

(ZUIN, et al., 2008). Ela, portanto, representa uma medida indireta da 

concentração de poluentes. Em geral, níveis superiores a 100 µS/cm indicam 

ambientes impactados.  

A condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na 

composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, todavia, 

não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários 

componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a 

condutividade da água aumenta. Altos valores podem indicar características 

corrosivas da água. 

 

2.6.6. Dureza 

A dureza em água é causada pela presença de sais minerais dissolvidos, 

primariamente cátions bivalentes incluindo cálcio, magnésio, ferro, estrôncio, zinco 

e magnésio. Os íons de cálcio e magnésio são normalmente os únicos presentes 

em quantidades significativas; portanto, a dureza é geralmente considerada como 

uma medida do teor em cálcio e magnésio na água. Os valores máximos 

permitidos na legislação são de 500 mg/L em CaCO3. 
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2.6.7. Cloretos 

   O cloreto provoca sabor "salgado" na água, sendo o cloreto de sódio o 

mais restritivo por provocar sabor em concentrações da ordem de 250 mg/L, valor 

este que é tomado como padrão de potabilidade. No caso do cloreto de cálcio, o 

sabor só é perceptível em concentrações de cloreto superior a 1000 mg/L. Da 

mesma forma que o sulfato, sabe-se que o cloreto também interfere no tratamento 

anaeróbio de efluentes industriais. Os cloretos interferem na determinação da 

DQO e embora esta interferência seja atenuada pela adição de sulfato de 

mercúrio, as análises de DQO da água do mar não apresentam resultados 

confiáveis. Interfere também na determinação de nitratos.Também são utilizados 

como indicadores da contaminação por esgotos sanitários, podendo-se associar a 

elevação do nível de cloreto em um rio com o lançamento de esgotos sanitários. 

Hoje, porém, o teste de coliformes fecais é mais preciso para esta função. O 

cloreto apresenta também influência nas características dos ecossistemas 

aquáticos naturais, por provocarem alterações na pressão osmótica em células de 

microrganismos (CETESB, 2009). 

 

2.7. Contaminantes 

Grande parte das fontes de contaminação são formadas por cloretos, 

nitratos e metais pesados. Os cloretos, na forma do íon Cl-, são os mais 

abundantes na crosta terrestre, eles estão presentes nas águas dos oceanos ou 

nas principais rochas sedimentares de origem química/bioquímica. As rochas 

sedimentares com grande presença de cloretos são os evaporitos, que têm como 

componente predominante o mineral halita (NaCl). Os nitratos, que são derivados 
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do nitrogênio inorgânico, têm causado os maiores índices de contaminação de 

águas subterrâneas, eles são encontrados mais comumente em sistemas de 

saneamento in situ  (fossas e latrinas) e na aplicação de fertilizantes nitrogenados 

na agricultura. A contaminação por nitratos se torna uma grande preocupação 

ambiental, visto que eles têm uma grande mobilidade e persistência em condições 

aeróbicas (TEIXEIRA, et al. 2003). 

 As fontes mais comuns de metais pesados no ambiente são fertilizantes, 

pesticidas, combustão de carvão e óleo, emissões veiculares, refinamento e 

incineração de resíduos urbanos e industriais. Os metais pesados apresentam 

baixa mobilidade, entretanto, esse comportamento pode ser alterado sob forte 

mudança nas condições físico-químicas, como exemplo, uma variação do pH.  

Metais pesados específicos também merecem destaque, por serem fontes de 

contaminação específica, dentre eles: o cádmio, que está presente em fungicidas, 

baterias, tratamento de borracha, produção de pigmentos, e galvanoplastia; o 

chumbo, que tem largo emprego industrial, como nas indústrias extrativas, 

petrolíferas, de acumuladores, de tintas e corantes, de cerâmica e bélica; o níquel, 

que está presente na produção de ligas, galvanoplastia, fabricação de baterias, 

produtos de petróleo, pigmentos e como catalisadores; o zinco, encontrado em 

baterias, fertilizantes, aros e rodas de veículos, tintas, plásticos, borrachas, alguns 

cosméticos e em produtos farmacêuticos (DUARTE, et al. 2000).  Partículas 

sólidas, radionuclídeos e biológicos, completam o conjunto de principais 

contaminantes (OLIVEIRA et al. 2004), que podem, por ventura, atingir cursos de 

água, rios e fontes subterrâneas.  
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2.7.1. Chorume 

O chorume pode ser definido como um líquido com altas concentrações de 

compostos orgânicos e inorgânicos, resultado da infiltração da água através dos 

resíduos urbanos, depositados em aterros sanitários ou lixões, em processo de 

decomposição. Essa infiltração extrai materiais dissolvidos ou em suspensão dos 

RSU. Na maioria dos casos o lixiviado é formado pelo líquido proveniente da 

própria umidade dos resíduos sólidos urbanos, água que entra no aterro vinda de 

diversas fontes e pela água gerada no processo de decomposição biológica 

(ALCÂNTARA, 2007). A composição físico-química do lixiviado é extremamente 

variável, dependendo de fatores que vão desde as condições pluviométricas locais, 

tempo de deposição e das características do próprio resíduo, dentre elas, 

principalmente, a umidade. Os componentes do lixiviado se dividem em 4 grupos: 

material orgânico dissolvido, macrocomponentes inorgânicos, metais pesados, 

componentes orgânicos xenobióticos de origem doméstica ou química-industrial 

(ALCÂNTARA, 2007). Por apresentar substâncias altamente solúveis, o lixiviado 

pode contaminar as águas do subsolo nas proximidades do aterro sanitário. A 

Tabela 2.2 mostra composições de percolados de diversas regiões do Brasil. 
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Tabela 2.2 – Composições apresentadas em chorume em diversas regiões do Brasil (adaptado de BELTRÃO,2006) 

PARÂMETRO 
Aterro da 
Muribeca, 
Recife -PE 

Aterro do 
Roger, 
João 

Pessoa-PB 

Aterro 
Sanitário 

da Grande 
Vitória-ES 

Aterro de 
Bauru -SP 

Aterro 
Sanitário 
de Piraí-

RJ 

Aterro 
Sanitário 

de 
Sauípe- 

BA 

Aterro de 
Gramacho - 

RJ 

pH 7,17 a 8,62 7,36 a 7,85 8,57   8 7,9 8,2 a 8,3 

Cond. Elétrica (mS/cm)   
3000 a 
5000 > 5000   9,13 > 20000   

Alcalinidade (mg/L) 
492 a 
12.590 

880 a 
2.000     3540     

Nitrogênio amoniacal 
(mg/L)   8,4 a 52 687,09   456 709 756 a 802 

Cloretos (mg/L) 158 a 7.501 450 a 560 1.890   1.280   
4.129 a 
5.142 

Nitrito (mg/L)   1,2 a 23,5 < 0,01         
Nitrato (mg/L)   0,45 a 1,30 4,95         

Ferro total (mg/L)   7,0 a 59,0 85 12,98   15,27 4,63 a 8,00 
Cobre (mg/L) 0,03 a 2,40 0,10 a 0,74 0,03 0,24     0,08 a 0,15 

Zinco (mg/L) 0,16 a 10,79 
1,37 a 
10,00 0,4 5,12 0,03 0,22 0,21 a 0,25 

Cádmio (mg/L) 0,007 a 0,35 < 0,04   0,07 0,06   < 0,01 
Cobalto (mg/L) 0,01 a 1,01 0,02 a 0,55   0,07 0,01   < 0,1 a 0,25 

Manganês (mg/L) 0,15 a 2,95 0,07 a 0,12 0,5 0,78   0,23 0,05 a 0,21 
Chumbo (mg/L) 0,09 a 2,63   0,03 0,7   0,1 < 0,01 
Cromo (mg/L) 0,04 a 0,65 0,03 a 0,24 < 0,02 0,56     0,1 a 0,83 
DBO5 (mg/L) 59 a 18.850 28 a 292 1.600   287 1.521 150 

DQO (mg/L) 
679 a 
37.900 336 a 472 3.637   933 7.320 

3.455 a 
3.470 
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2.7.2. Solução Saturada de Cloreto de Sódio 

A saturação da mistura de água destilada com cloreto de sódio é obtida na 

proporção de 36,25 g do soluto (NaCl) para 100 mL do solvente (água destilada). 

Este contaminante é formado da dissociação, isto é, da separação de íons, do 

cloreto de sódio em meio aquoso, que nesse meio se tornam hidratados. Desta 

forma, as ligações iônicas se rompem e os íons ficam livres, mostrado na equação 

2.16. Em seguida, as moléculas de água se sentem atraídas ao Na+ e ao Cl- , 

conduzindo eletricidade, conforme mostra a Figura 2.3. É um composto iônico 

formado pela união de um metal alcalino altamente reativo e um halogênio, 

também reativo, constituinte principal do sal de cozinha (MONTEIRO, 2005). 

NaCl (s)    
OH2

           Na+(aq)   +   Cl –(aq)    (2.16) 
 

 

 

 
 

Figura 2.3 – Dissociação iônica do cloreto de sódio 
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 O cloreto é o ânion Cl- , que se apresenta nas águas subterrâneas através 

de solos e rochas. Diversos são os efluentes industriais que apresentam 

concentrações de cloreto elevadas como os da indústria do petróleo, algumas 

indústrias farmacêuticas, curtumes, dentre outros. Nas regiões costeiras, através 

da chamada intrusão da língua salina, são encontradas águas com níveis altos de 

cloreto. Nas águas superficiais os cloretos são fontes importantes às descargas de 

esgotos sanitários, sendo que cada pessoa expele através da urina cerca 6g de 

cloreto por dia, o que faz com que os esgotos apresentem concentrações de 

cloreto que ultrapassam a 15 mg/L (CETESB, 2009) 

 

2.7.3. Óleo lubrificante 

Os óleos lubrificantes podem ser agrupados em quatro diferentes 

categorias de acordo com sua origem ou composição: a) óleos minerais obtidos a 

partir da destilação do petróleo, que são os mais utilizados; b) óleos graxos, de 

origem vegetal ou animal, que foram os primeiros lubrificantes utilizados; c) óleos 

compostos, misturas de óleos minerais e graxos; e d) óleos sintéticos, produzidos 

em laboratório por processo de polimerização e empregados apenas em casos 

específicos, devido ao seu custo elevado (MOURA & CARRETEIRO, apud SILVA, 

2009). 

A natureza química do óleo demonstra que ele é um lubrificante do tipo 

alcanos com elevado índice de viscosidade. As especificações técnicas denotam 

que o índice de toxidade à saúde humana, quando em condições normais de uso, 

é baixo, portanto, neste contexto, não apresenta riscos significativos 

(PETROBRAS, FISPQ - BR00095, 2005). No aspecto ambiental, caso não seja 
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descartado com os devidos cuidados, o óleo lubrificante é extremamente 

prejudicial à natureza, pois dentre algumas características, não evapora da 

superfície da água ou do solo e a sua degradação é extremamente lenta sob 

condições anaeróbicas. As principais características físico-químicas são 

mostradas na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Características físico-químicas do óleo lubrificante (PETROBRAS, 
2005). 

Característica valor 

Densidade a 20/4°C 0,8546 

Ponto de Fulgor (VA) (°C) 224 

Ponto de Fluidez (°C) -30 

Viscosidade a 40°C (cSt) 90,10 

Viscosidade a 100°C  (cSt) 14,61 

Índice de Viscosidade 170 

Cinzas Sulfatadas (% peso) 1,30 

pH não se aplica (produto 
não dissociável) 

Solubilidade na água Insolúvel 

Solubilidade em solventes orgânicos Miscível em solventes 
de hidrocarbonetos 

Biodegrabilidade (OECD301B) 49% após 28 dias 

 
*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações 
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2.8. Biossurfactantes 

 Os surfactantes constituem uma importante classe de compostos químicos, 

onde seu uso vai da indústria petrolífera à de higiene e cosméticos. Esses 

compostos tendem a se distribuir nas interfaces dos fluidos com diferentes graus 

de polaridade (água-óleo ou ar-água), formando um filme molecular, reduzindo, 

assim, as tensões interfacial e superficial. Permitindo, consequentemente, a 

solubilização de compostos hidrófibicos em fases aquosas. (RUFINO, 2006). 

 Vários compostos com propriedades tenso-ativas são sintetizados por 

microorganismos como bactérias, leveduras e fungos filamentosos, sendo 

considerados surfactantes naturais. Os biossurfactantes podem ser aniônicos, 

catiônicos ou neutros. Os compostos aniônicos possuem ainda a propriedade de 

remover cátions em solos e águas, através de interações eletrostáticas com esses 

compostos inorgânicos. Dentro das leveduras, representantes do gênero Candida 

têm sido utilizadas na emulsificação e solubilização de substratos insolúveis, como 

hidrocarbonetos, através da produção de biossurfactantes. Os biossurfactantes 

têm sido testados em muitas aplicações ambientais, como na biorremediação, na 

dispersão de manchas oleosas, na recuperação de petróleo e na remoção de 

metais pesados, substituindo os surfactantes químicos (RUFINO, 2006). 

 

2.9. Processos e mecanismos de transporte de contam inantes 

A migração de contaminantes em meios porosos é governada por 

processos físicos, químicos e biológicos. Os processos físicos envolvem os 

fenômenos da advecção, dispersão hidrodinâmica (composta pela dispersão 

mecânica e difusão molecular), separação gravimétrica, filtração, decaimento 
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radioativo, volatização e variação térmica. Já os processos químicos, que geram 

ganho ou perda de massa do soluto para o solo, são a adsorção e troca iônica, 

reação de oxi-redução, hidrólise e complexação. Os processos biológicos, iguais 

aos químicos quanto à perda de massa, englobam a transformação 

microbioquímica, em que microorganismos alteram ou decompõem contaminantes 

orgânicos e alguns inorgânicos, através de reações enzimáticas e de respiração 

(ROBERTSON, apud, OLIVEIRA et al. 2004).  

Os processos de migração dos contaminantes, quando envolvidos com o 

solo, estão diretamente ligados ao meio, sendo ele homogêneo ou heterogêneo, à 

anisotropia e à saturação. Em meio isotrópicos, a água subterrânea e os 

contaminantes nela dissolvidos movem-se perpendicularmente às linhas 

equipotenciais; já nos anisotrópicos, movem-se em direções que dependem da 

relação entre suas condutividades hidráulicas, ou seja, a direção do fluxo estará 

mais próxima à direção de maior condutividade hidráulica. A heterogeneidade do 

meio é um complicador para o acompanhamento da contaminação, então, é de 

suma importância a identificação e caracterização hidrogeológica das diferentes 

unidades que compõem a heterogeneidade do meio (OLIVEIRA et.al, 2004). Na 

zona saturada, aparecem na sua maioria os processos físicos e químicos, 

enquanto que na zona não-saturada ocorrem os três tipos de processos.  

No presente estudo, serão detalhados os processos de advecção, 

dispersão hidrodinâmica e adsorção. 
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2.9.1. Advecção 

Nos mecanismos de transporte, a advecção é a componente do movimento 

do soluto atribuída ao transporte do fluxo hidráulico, ou seja, deve-se ao fluxo de 

água no meio poroso. Ela transporta contaminantes dissolvidos ou em solução. A 

taxa de transporte do contaminante no processo advectivo é igual à velocidade 

média linear do fluxo hidráulico. Considerando válida a lei de Darcy, é possível 

expressá-la pela equação 2.11: 
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∂−=−===

.   (2.11) 

 

Onde v é a velocidade média do fluxo em m.s-1, n a porosidade efetiva para 

o fluxo; Q a vazão; A a área total da seção perpendicular à direção do fluxo; k a 

condutividade hidráulica em m.s-1; i o gradiente hidráulico. Dessa maneira, a 

condutividade hidráulica, no processo advectivo, é uma das características do 

meio poroso mais relevantes a se considerar. 

 

2.9.2. Dispersão hidrodinâmica 

No movimento advectivo, o fluxo do soluto é considerado como linear e 

apresenta uma velocidade média também linear. Todavia, existe uma tendência 

para este soluto (contaminante) de espalhamento, fora do caminho que seria 

esperado pelo fluxo advectivo no meio poroso. Este fenômeno é chamado de 

dispersão hidrodinâmica e o espalhamento do contaminante se dá de acordo com 
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a condutividade hidráulica do meio, isto é, maiores condutividades trazem um 

aumento da dispersão.  

A dispersão hidrodinâmica causa a diluição do soluto e o aumento da área 

de contaminação. Isto ocorre devido à mistura mecânica durante o fluxo advectivo 

denominada dispersão mecânica, como também pela difusão molecular esperada 

da energia termo-cinética das partículas do soluto. Então o coeficiente de 

dispersão hidrodinâmica unidirecional é expresso nas duas componentes citadas, 

conforme equação 2.12 (FREEZE e CHERRY, 1979). 

*DvD LL += α     (2.12) 

onde DL é o coeficiente de dispersão longitudinal, isto é, ao longo do caminho do 

fluxo, em m²/s; αL é a dispersividade longitudinal do meio em m; v   a dispersão 

mecânica em m²/s; e D* o coeficiente de difusão molecular em m²/s. 

Como já comentado, a componente de dispersão mecânica é um processo 

de mistura mecânica. Esta ocorre em função das variações locais da velocidade 

de fluxo do fluido dentro do meio poroso (DOMENICO e SCHWARTZ, 1990 apud 

OLIVEIRA, 2002). Com o passar do tempo, uma determinada pluma de 

contaminação torna-se, gradativamente, mais dispersa, à medida que diferentes 

porções do soluto são transportadas com diferentes velocidades. Em geral, a 

causa principal dessas variações de velocidade é a heterogeneidade do meio. 

Essas heterogeneidades podem estar associadas a escalas microscópicas e/ou 

macroscópicas (OLIVEIRA, 2002). Em altas velocidades, o processo dominante da 

dispersividade é o da dispersão mecânica, isto é DL= vLα  (FREEZE e CHERRY, 

1979). 
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A contribuição da componente da difusão molecular no espalhamento do 

contaminante é mais acentuada em baixas velocidades, neste caso, portanto, o 

coeficiente de dispersão hidrodinâmica é igual ao coeficiente de difusão efetiva (DL 

= D*). Onde D*  é obtido pela multiplicação do coeficiente de tortuosidade (ω) e Dd, 

que é o coeficiente de difusão. Sendo ω um coeficiente empírico que leva em 

conta o efeito da fase sólida no meio poroso. Em estudos de laboratório, foram 

observados para ω valores entre 0,5 e 0,01 (FREEZE e CHERRY, 1979). 

 

2.9.3. Adsorção 

A adsorção é um dos mais importantes processos químicos de transportes 

de contaminantes. Mudanças na concentração do soluto podem ocorrer devido às 

reações químicas que podem acontecer dentro da fase aquosa, devido à 

transferência do soluto para outras fases na matriz sólida do meio poroso ou até  

na fase gasosa da zona insaturada. 

O processo de adsorção está ligado à troca iônica é limitado, quase na sua 

totalidade, à partículas coloidais (de tamanho < 0,002 mm), pois estas têm uma 

grande carga elétrica em relação à sua área superficial. Esta característica se dá 

especialmente à fração argilosa do solo. As superfícies das partículas de argila 

carregam cargas residuais negativas, contudo, podem ocorrer cargas 

desequilibradas nas bordas das partículas. As cargas negativas causam a atração 

dos cátions, presentes na água do espaço vazio ou nos diversos fluidos que 

podem percolar nesses espaços entre as partículas.  
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Nesse ínterim, os cátions formam uma camada dispersa adjacente à 

partícula de argila, forma-se o que se denomina camada dupla: camada da argila 

carregada negativamente e a camada dispersa de cátions. Para uma determinada 

partícula, a espessura da camada de cátions depende principalmente da valência 

e da concentração destes: um aumento na valência ou um aumento na 

concentração resultará em um decréscimo da espessura da camada. Quanto às 

forças de atração e repulsão, estas agem entre partículas adjacentes e um 

aumento na valência dos cátions ou na concentração resultará em um decréscimo 

da força repulsiva (CRAIG, 2007).  

As forças de atração e repulsão influenciam diretamente na estrutura da 

argila, na sua camada dupla. Esta influencia, expandindo ou contraindo, a 

condutividade hidráulica no solo em questão, pois, com a contração, a camada 

dupla tende a aumentar os espaços vazios, gerando uma estrutura dita como 

floculada e, nesse caso, um aumento da condutividade. Todavia, caso exista uma 

expansão, a estrutura é dita como dispersa, contrariamente, haverá um 

decréscimo na condutividade hidráulica do meio.  

Freeze e Cherry (1979) definiram como capacidade de troca catiônica 

(CTC) o excesso de íons contrários situados na zona adjacente à partícula para 

troca na superfície ou na camada por outros cátions, ou seja, a quantidade de 

cátions necessária para a neutralização das partículas de argila. A CTC do solo é 

fator determinante no processo de adsorção, pois reações entre cátions e argilas 

são normalmente fortes. Grim apud Mitchell (1979) identifica as três causas para a 

capacidade de troca catiônica em argilas: substituição isomorfa, quebra da ligação 

química entre os átomos e troca do hidrogênio de uma hidroxila livre. Íons de um 



 60 

tipo podem ser trocados por íons de outro tipo. A facilidade com que um íon de um 

tipo é substituído por outro depende principalmente da valência, da abundância 

dos diferentes tipos e do seu tamanho (MITCHELL, 1979).   A Tabela 2.4 mostra 

exemplos de preferência para a absorção de cátions trocáveis de mesma valência. 

 

Tabela 2.4 – Afinidade para adsorção – adaptado de Freeze e Cherry (1979) 

Cátions trocáveis 

Cs+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li+ 

Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ 

Intensidade de troca 

+ forte        �       + fraca 

 

 

Os íons bivalentes têm uma maior afinidade para adsorção dos que os 

monovalentes, embora isso dependa, até um certo ponto, da natureza da carga e 

da concentração da solução (WIKLANDER apud FREEZE e CHERRY, 1979). As 

sequências de afinidades seguem na direção do aumento do raio hidratado, com 

fortes adsorções para pequenos raios e fracas adsorções para maiores raios. A 

Tabela 2.5 indica o raio hidratado de alguns cátions. 
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Tabela 2.5 – Raios hidratados de alguns cátions (MITCHELL, 1979). 

Íon Raio Hidratado ( Å) 

Li+ 7,3  - 10,0 

Na+ 5,6 – 7,9 

K+ 3,8 – 5,3 

NH+ 5,4 

Rb+ 3,6 – 5,1 

Cs+ 3,6 – 5,0 

Mg2+ 10,8 

Ca2+ 9,6 

Sr2+ 9,6 

Ba2+ 8,8 

 

  O processo de troca iônica e, desta maneira, a adsorção, é influenciado 

pelo pH da solução. Para soluções ácidas (pH menor que 7) tem-se uma alta 

concentração do íon H+, que é mais resistente à substituição por outros cátions, 

resultando em uma menor troca catiônica em relação a soluções alcalinas, isto é  

pH maior que 7 (OLIVEIRA, 2002). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Introdução 

Neste capítulo são descritas todas as etapas da pesquisa, desde a coleta e 

armazenamento do solo, passando pelos métodos dos ensaios, caracterização 

física e química das partes envolvidas, como também os equipamentos utilizados. 

Os tipos e as quantidades de ensaios realizados para a caracterização 

física e química do solo e dos fluídos contaminantes antes e após a contaminação 

são apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Programação de ensaios 

Ensaios Descrição Quantidade 

Caracterização física do 
solo 

Ensaios de granulometria, limites de 
consistência, compactação. 

05 

Caracterização química do 
solo 

Ensaios químicos do solo antes e depois da 
percolação dos contaminantes 

180 

 

Caracterização Físico-
química dos percolantes 

Ensaios de determinação de pH, cor, sólidos 
dissolvidos, condutividade elétrica, dureza, 

cloretos 

41 

 

Condutividade Hidráulica 

Ensaios de condutividade hidráulica com 
amostra saturada por água destilada, solução 

saturada de NaCl, Chorume; amostra misturada 
com óleo lubrificante usado; e as interações 
chorume-biossurfactante e óleo lubrificante-

biossurfactante. 

39 

Condutividade Hidráulica Após adensamento de 25, 50, 100 e 200 kPa em 
todos os corpos de prova. 

20 

Condutividade hidráulica 

Ensaios de condutividade hidráulica com 
amostra saturada por água destilada e solução 

saturada de NaCl, para determinação da 
influência da espessura. 

04 

Análise de metais pesados 
Metais pesados no óleo lubrificante usado, no 

chorume e nos solos percolados por chorume e 
naquele misturado com óleo lubrificante usado. 

40 
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3.2. O solo 

O solo, objeto de estudo, foi coletado na região do Município de Abreu e 

Lima, localizado na mesorregião metropolitana e na microrregião Recife do Estado 

de Pernambuco, Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Formação Barreiras localizada no município de Abreu e Lima, 

próximo a BR 101 norte. 

 

Foram coletados 300 kg de solo deformado da Formação Barreiras, em 

sacos de nylon, Figura 3.2. O solo foi homogeneizado, através do seguinte 

processo: dividiu-se toda amostra em quatro partes iguais em forma de cruz, 

misturando-se os quadrantes de cima com o de baixo, da esquerda com a direita 

dois a dois, refeito todo o processo até que todo o solo ficasse com as mesmas 

características. Após a homogeneização, o solo permaneceu secando ao ar por 
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um período de quatro dias, e, finalmente, estocado no anexo do Laboratório de 

Solos e Instrumentação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

Figura 3.2 – Amostra do solo natural 

 

O solo utilizado nos ensaios de condutividade hidráulica, considerando-se 

todos os percolantes investigados, com a finalidade de melhor aproveitamento das 

propriedades de retenção, foi passado na peneira # 50, que tem uma abertura de 

0,297 mm, resultando em um solo fino, argilo-arenoso, conforme será mostrado na 

caracterização dos materiais, no capítulo quarto. 
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Figura 3.3 - amostra de solo passado na peneira # 50 (0,297 mm) 

 

3.2.1. Caracterização Física do Solo 

Para a caracterização física do solo foram realizados os seguintes ensaios: 

Peso Específico dos Grãos, ABNT - 1984a; Limites de Liquidez,  ABNT- 1984b; 

Plasticidade, ABNT - 1984c; Granulometria, ABNT- 1984d; Ensaios de 

Compactação, ABNT -1986a  e ABNT -1986b.  
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3.2.2. Caracterização química do solo 

  As análises químicas do solo passado na peneira #50 (abertura de 0,297 

mm), antes e após a percolação dos contaminantes foram efetuadas no 

Laboratório do Departamento de Química da Universidade Católica de 

Pernambuco. Os métodos aplicados estão descritos no Manual de Métodos de 

Análise de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA – 

1997). Os métodos utilizados na caracterização foram os seguintes: pH em H2O e 

em KCl 1 N (Métodos 2.1.1 e 2.1.2); Bases extraíveis (Métodos 2.12 e 2.13); 

Soma das bases (Método 2.14); Acidez extraível (Método 2.16); Capacidade de 

troca catiônica (Método 2.17); Percentual de saturação por bases (Método 2.18); 

Percentual de saturação por Alumínio (Método 2.19); Percentual de saturação por 

Sódio (Método. 2.20); Carbono orgânico (Método 2.2). Nitrogênio total 

(KJELDAHL) (Método 2.4.1); Condutividade elétrica do extrato de saturação 

(Métodos 2.32 e 2.33); Sais solúveis (Métodos 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 2.38, 2.39, 

2.40, 2.41) 

As análises químicas foram efetuadas nas partes: de entrada do fluido (topo 

da amostra) e saída do fluido (base da amostra) de cada corpo de prova percolado 

pelos contaminantes. O local do seccionamento, que resultou na divisão entrada e 

saída, para referida análise, foi definido como o ponto médio ortogonal à sua 

altura, esta paralela ao fluxo.   

As quantificações dos metais pesados das amostras de solo foram 

realizadas no Laboratório de Engenharia Ambiental e da Qualidade do 

Departamento de Engenharia Química da UFPE, em Espectrômetro de Absorção 
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Atômica em chama multicanal, Varian 220 FS. Como fonte de radiação foi utilizada 

uma lâmpada de cátodo multielementar, operando com uma corrente de 10 mA.   

O exame físico-químico do óleo lubrificante usado foi realizado no  

Laboratório de Análises Minerais de Solos e Água (LAMSA) do Departamento de 

Engenharia Química da UFPE. 

 

3.3. Preparação dos corpos de prova 

3.3.1. Corpos de prova de solo homogêneo 

A compactação é o processo para aumentar a densidade de um solo 

agrupando as partículas com uma redução do volume de ar (CRAIG, 2007). Todas 

as amostras do solo foram compactadas de acordo com o ensaio Proctor Normal, 

normatizado pela ABNT -1986b. Nesse ensaio, usa-se um cilindro com altura e 

volume conhecidos – 0,13 m e 1,0 x 10-³ m³, respectivamente – e se aplica ao solo 

uma energia padrão de aproximadamente 0,588 MPa, obtida pela queda livre a 

uma altura de 0,30 m de um soquete com 2,5 kg de massa sobre o material dentro 

do cilindro. Para o ensaio o solo é dividido em três partes iguais, introduzidas 

separadamente no cilindro, recebendo 25 golpes do soquete em cada momento. 

 Para os corpos de prova de solo homogêneo todas as amostras seguiram o 

ensaio de compactação normatizado pela ABNT – 1986b. 

A descrição dos corpos de prova com as respectivas contaminações é 

mostrada na Tabela 3.2. 

 

 

 



 68 

 

 

Tabela 3.2 – Descrição dos corpos de prova, percolantes e contaminantes 

Corpo de Prova  Descrição do percolante 

SN Solo sem percolação de contaminantes 

S-AD Solo percolado por água destilada 

S-NA Solo percolado peça solução saturada de cloreto de sódio 

S-CH Solo percolado por chorume 

SOLB Solo resultante da interação do solo com óleo lubrificante 

usado, percolado com biossurfactante 

SCHB Solo saturado com chorume e percolado com biossurfactante 

 

 

3.3.2. Corpos de prova de Solo Heterogêneo 

 Para análise da influência da espessura da camada retentora foram 

preparados corpos de prova com alturas diferentes do solo argiloso, constituindo 

assim um solo heterogêneo. A camada arenosa, neste caso considerada como 

drenante e inerte, apenas serviu para que o corpo de prova tivesse a medida 

padrão do restante dos ensaios (130 mm). Ela foi colocada acima e abaixo da 

camada argilosa, Figura 3.4. Esta areia foi adquirida em estabelecimento 

comercial, passada no intervalo das peneiras #20 (0,840 mm) e #40 (0,420 mm), 

resultando em uma areia caracterizada como média. De início, estipularam-se 

cinco medidas padrão, para avaliação da influência da espessura, uma gradação 
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entre o corpo de prova inteiro , até a redução de 1/8 de sua altura, passando pelas 

espessura de ½, 1/3 e 1/4. Entretanto, devido as dificuldades de confecção e 

operação no permeâmetro limitou-se a três, as espessuras para análise da 

condutividade hidráulica. 

 

Tabela 3.3 – Relação de corpos de prova e espessura da camada argilosa 

Corpo de prova Descrição 

CP 1 Corpo de prova com camada argilosa em 100% 

CP ½ Corpo de prova com camada argilosa em 50% 

CP 1/3 Corpo de prova com camada argilosa em 33% 

  

 A energia utilizada, no ensaio de compactação, é proporcional ao número 

de golpes. Foram determinadas quantidades de golpes diferentes, correlacionados 

a cada espessura do corpo de prova misto, Figura 3.4, para que os corpos de 

prova tivessem o mesmo peso seco específico máximo. 

Solo Arenoso

Solo Argiloso

Solo Arenoso

Variação de 100, 50 e 33% da altura total

Camada drenante

Camada drenante

 

Figura 3.4 – Corpo de prova misto 
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3.3.3. Mistura do Solo com o Óleo Lubrificante Usad o 

 O óleo lubrificante usado de motor foi obtido em estabelecimento comercial 

(posto de gasolina), no bairro da Torre, em Recife – PE, ele é do tipo alcano e de 

alta viscosidade. 

Para a simulação de uma contaminação de óleo lubrificante no solo e 

posterior compactação do corpo de prova SOLB, foi necessária a 

homogeneização das duas fases. Com esse intuito se utilizou como procedimento 

a mistura manual do solo com o óleo lubrificante usado, conforme mostra a Figura 

3.5. Não existe tempo de repouso para a mistura, pois, o óleo fica homogeneizado 

ao solo logo após o lançamento e mistura manual. A quantidade utilizada de óleo 

lubrificante para o ensaio foi determinada em função do peso seco da amostra 

total de solo, ficando em 10% dessa.  

 

 

 

Figura 3.5 – a) lançamento do óleo lubrificante usado ao solo; b) óleo e solo 

homogeneizados. 
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3.4. Fluidos percolantes 

3.4.1. Solução saturada de NaCl 

A saturação da mistura de água destilada com cloreto de sódio foi obtida na 

proporção de 3,625 g/L de NaCl. Este percolante é formado da dissociação do 

cloreto de sódio em meio aquoso, isto é separação de íons, que em meio aquoso 

se tornam hidratados. Desta forma, as ligações iônicas se rompem e os íons ficam 

livres, e em seguida as moléculas de água se tornam atraídas ao Na+ e ao Cl- 

conduzindo eletricidade. É um composto iônico formado pela união de um metal 

alcalino altamente reativo e um halogênio, também reativo, constituinte principal 

do sal de cozinha (MONTEIRO, 2005). 

 

3.4.2. Chorume (Lixiviado) 

O chorume foi recolhido no aterro de resíduos sólidos de Aguazinha, cidade 

de Olinda, região metropolitana de Recife – PE. O aterro de resíduos sólidos de 

Aguazinha recebe diariamente, em média, 400 toneladas de resíduos sólidos 

urbanos, sólidos volumosos (entulhos e raspagens) e resíduos de podação, 

correspondendo a um total aproximado de 12.000 toneladas/mês. (LINS, et al, 

2006 apud MARIANO, 2008) 

A caracterização química do chorume foi efetuada nos Laboratórios de 

Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. Os métodos tem 

como referência o Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (SMEWW).  
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3.4.3. Biossurfactante 

O biossurfactante utilizado na pesquisa foi fornecido pelo Laboratório do 

Núcleo de Pesquisas em Ciências Ambientais da Universidade Católica de 

Pernambuco.  

O microrganismo utilizado foi a Candida lipolytica (UCP 0988), pertencente 

ao Banco de Culturas do Núcleo de Pesquisas em Ciências Ambientais 

(NPCIAMB), da mesma Universidade. O microrganismo foi mantido em seu 

estágio anamorfo a 5ºC em meio Yeast Mold Agar (YMA), sendo repicado a cada 

15 dias. Quando excluído o ágar, constituiu o meio de crescimento do inóculo, 

Yeast Mold Broth (YMB). O biossurfactante de C. lipolytica exibiu excelente 

capacidade de redução da tensão superficial, uma vez que a tensão superficial da 

água foi reduzida de 71,00 mN/m para 25,00 mN/m (RUFINO et al., 2007, 2008). 

O substrato utilizado foi o resíduo industrial da refinaria de óleo de soja, 

constituído por material gorduroso 60%, carboidrato 35%, sódio 2,7%, magnésio 

0,08%, potássio 0,063%, zinco 0,004 %. Para a produção do biossurfactante foi 

utilizado o meio otimizado por Rufino et al. (2008). 

 

3.5. Determinação das condutividades hidráulicas 

As condutividades hidráulicas dos solos saturados, percolados por água 

destilada, chorume, solução saturada de cloreto de sódio, biossurfactante 

concomitante ao chorume, e biossurfactante na mistura do solo com óleo 

lubrificante usado, foram determinadas por meio de permeâmetro de paredes 

flexíveis, com carga constante, que será descrito a seguir. 
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3.5.1. Permeâmetro de paredes flexíveis  

Os ensaios para determinação da condutividade hidráulica nos corpos de 

prova foram realizados no equipamento de permeabilidade de paredes flexíveis do 

Laboratório de Geotecnia Ambiental da UFPE. O aparelho utiliza a técnica de 

carga constante, impondo-se dois tipos de pressão na célula do aparelho (câmara 

triaxial), e consequentemente à amostra nela contida: a primeira, um gradiente de 

pressão entre a base e o topo da célula onde está inserido o corpo de prova, e a 

segunda, uma tensão confinante, ortogonal ao fluxo. O corpo de prova dentro da 

célula, que tem altura aproximada de 130 mm, foi envolvido por uma membrana 

de látex que garante a impermeabilidade do mesmo. Com esta configuração, 

podem-se variar tanto as medidas de volume percolado, quanto às de tempo do 

ensaio, e gradiente de pressão e pressão confinante. O permeâmetro de parede 

flexível tem vantagens em relação ao de parede rígida, tais como: controle de 

tensões principais, saturação através de contra-pressão, medida de saturação 

pelo parâmetro B – câmara triaxial, transdutor de pressão e os medidores de 

variação volumétrica.  

Foram efetuadas 08 determinações de condutividade para o corpo de prova 

percolado com água destilada; 06 determinações para aquele percolado com a 

solução saturada de cloreto de sódio; 06 para o corpo percolado com chorume; 09 

para o percolado com chorume e biossurfactante e, finalmente, 10 determinações 

para o cálculo da condutividade hidráulica do corpo de solo misturado com óleo 

lubrificante e percolado com biossurfactante.  

As condutividades hidráulicas foram calculadas através da equação 3.1, 

onde k  é o coeficiente de  condutividade hidráulica (m/s); V o volume percolado 
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pelo corpo de prova (m³); l  a altura do corpo de prova paralelo ao fluxo (m); A a 

área do corpo de prova, ortogonal ao fluxo (m²); P∆  - o gradiente de pressão no 

ensaio entre a base e o topo (m.c.a) e finalmente, t o tempo (s) 

 

tPA

lV
k

..

.

∆
=    (3.1) 

O ensaio consiste em percolar pelo corpo de prova na câmara triaxial o 

fluido, para isto aplica-se um gradiente de pressão entre o topo e a base da célula 

do equipamento. O gradiente de tensão deve ser sempre inferior à que confina a 

amostra, pois caso seja maior fará com que o corpo se deforme. 

As condutividades hidráulicas dos contaminantes foram medidas fazendo 

com que a pressão aplicada na base da câmara do permeante permanecesse 

nula, consequentemente, gerando um fluxo descendente. Tal metodologia foi 

aplicada devido aos contaminantes não poderem circular pelos medidores de 

variação volumétrica e válvulas do equipamento. Foram efetuados também, 

através do equipamento, os adensamentos dos corpos de prova nas tensões de 

25, 50, 100 e 200 kPa. Logo após cada ponto de adensamento foram 

determinadas as respectivas condutividades hidráulicas. 

  A Figura 3.6 mostra, em detalhes, o permeâmetro de parede flexível, os 

sistemas de medição e aplicação e controle de vazões. 
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Figura 3.6 - Permeâmetro de paredes flexíveis 

 

3.5.2. Modificações no equipamento para cada percol ante. 

Devido às peculiaridades de cada percolante, é necessário ajustar o 

permeâmetro a cada um deles, quando se faz o ensaio de condutividade 

hidráulica. As etapas dos ensaios e as modificações efetuadas caso a caso são 

mostradas a seguir. 

 
a) Água destilada 
 

No ensaio com água destilada, corpo de prova S-AD, utilizado como 

referência química e física para os demais, não é necessária nenhuma 

modificação do equipamento, pois todo o fluido pode passar, sem nenhum 

desgaste, pelos componentes internos do equipamento.  

Para iniciar as medidas de condutividade hidráulica é necessária a 

saturação da amostra, isto é, quando todos os vazios desta estão preenchidos 

pelo fluido. Tal estado físico se constata quando existe uma constância da 

quantidade de volume do fluido que entra e a que sai do corpo de prova. No 



 76 

andamento do ensaio, os parâmetros utilizados são enumerados a seguir: volume 

em 1 ml, gradiente de pressão entre o topo e a base da célula em 100 kPa, a 

tensão confinante em 300 kPa, estes constantes. A variável neste ensaio foi o 

tempo (t), medido diversas vezes para a determinação da condutividade. 

Efetuadas as medidas de condutividade, o ensaio foi desmontado e o solo foi 

seccionado em duas partes, denominadas de Entrada e Saída, acondicionadas 

em sacos plásticos e armazenadas sob refrigeração, para posterior análise 

química. 

 
b) Contaminantes 
 
 Os contaminantes solução saturada de cloreto de sódio e o chorume, como 

também o composto biossurfactante não podem percolar por dentro do 

equipamento, devido à sua enorme agressividade com os componentes do 

mesmo. Dessa maneira, utiliza-se uma tensão de base igual a zero e se percola o 

contaminante somente através de uma célula auxiliar do permeâmetro.  Em todos 

os ensaios, o solo foi saturado com o respectivo contaminante antes de iniciarmos 

as medições de condutividade hidráulica. A exceção se deu no corpo de prova 

SOLB, pois, neste o contaminante é misturado antes da compactação do solo 

(Figura 3.5), e a saturação é feita pelo composto biossurfactante.  A percolação 

adicional de biossurfactante, na intenção de avaliação da descontaminação 

ocorrida, foi efetuada nos corpos de prova SOLB e SCHB. Para determinação da 

condutividade hidráulica, utilizou-se constantes e variáveis diferentes nos corpos 

de prova, de acordo com as condições de operação do permeâmetro, conforme 

relata-se a seguir. 
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  No corpo de prova S-NA foram utilizadas as seguintes constantes: o volume 

em 4 ml; o gradiente de pressão entre topo e base da célula em 100 kPa, sendo 

que a tensão de base foi nula; a tensão confinante em 300kPa. A variável neste 

ensaio foi o tempo (t), medido diversas vezes para a determinação da 

condutividade. 

No corpo de prova S-CH foram utilizadas as constantes: o gradiente de 

pressão em 100 kPa, sendo que a tensão da base foi nula; a tensão confinante em 

150kPa.  A tensão confinante foi reduzida devido a problemas de vedação das 

mangueiras do permeâmetro. As variáveis neste ensaio foram tempo (t) e volume 

(V), medidos diversas vezes para a determinação da condutividade hidráulica. 

No corpo de prova SCHB as constantes foram: o gradiente de pressão em 

100 kPa, sendo que a tensão da base foi nula; a tensão confinante em 150kPa; 

estes constantes. As variáveis neste ensaio foram tempo (t) e volume (V), medidos 

diversas vezes para a determinação da condutividade. 

No corpo de prova SOLB - produto da mistura do solo com óleo lubrificante, 

conforme explicitado no item 3.3.3, as constantes utilizadas foram: o gradiente de 

pressão em 32 kPa, sendo que a tensão da base foi nula; a tensão confinante em 

40 kPa. Houve redução, mais uma vez, na tensão confinante do ensaio, devido a 

problemas com o permeâmetro. As variáveis neste ensaio foram tempo (t) e 

volume (V), medidos diversas vezes para a determinação da condutividade. 

Efetuadas as medidas de condutividade hidráulica os ensaios com cada 

contaminante foram desmontados e os corpos de prova de  solo foram 

seccionados em duas partes iguais, denominadas de Entrada, parte superior solo 

no ensaio no qual o contaminante primeiro entrou em contato com a amostra de 
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solo, e Saída, parte restante da amostra de solo onde  na sua extremidade final a 

tensão era nula. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e 

armazenadas sob refrigeração, para posterior análise química. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 
4.1. Introdução 

Nesse capítulo são mostrados os resultados dos ensaios realizados com o 

solo como elemento percolado e contaminantes como percolantes, 

individualmente e depois as interações entre eles: características físicas e 

químicas do solo antes e depois da percolação do contaminante, características 

químicas do contaminante antes e depois da passagem pelo solo argiloso.  

 
4.2. Caracterização física do solo 

A distribuição granulométrica do solo com uso de defloculante mostra que 

ele é constituído de 42% de argila, 17% de silte e 41% de areia. Quando realizado 

sem defloculante, os valores da distribuição granulométrica para o ensaio são 

praticamente os mesmos. Estes ensaios indicam uma predominância da fração 

fina no solo, conforme ilustra a Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Curva granulométrica - ensaio com e sem defloculante 
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  O solo apresenta valores de LP igual a 24% e LL igual a 38%, sendo 

mediamente plástico – IP entre 7 e 15 (CAPUTO,1988). O solo é inativo com 

índice de atividade de 0,4 (Ia = IP / % < 2µm). 

 A classificação pelo SUCS (Sistema Unificado de Classificação de Solos) o 

enquadra como uma argila de baixa compressibilidade no grupo CL. Segundo 

OLIVEIRA et al. (2004), para solos do grupo CL são esperadas características 

assim descritas: uma trabalhabilidade como material de construção de regular a 

boa, impermeável quando compactado usando energia do Proctor normal, uma 

resistência compactada e saturada regular, média compressibilidade compactada 

e saturada e com características ruins de drenagem. Na Tabela 4.1, mostra-se um 

resumo da caracterização física do solo estudado na pesquisa. 

 

Tabela 4.1 – Caracterização Física do Solo 

Caracterização Física do Solo 

Granulometria (%) Índices de Consistência (%) 

Argila Silte Areia LP LL IP 

SUCS 

42 17 41 24 38 14 CL 

 
 

No ensaio de compactação, usando energia do Proctor Normal, o solo 

apresenta umidade ótima (wot) de 19,00% e peso específico máximo de 16,90 

KN/m³, Figura 4.2, valores que ratificam a identificação do solo como argiloso. 
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Figura 4.2 – Curvas de compactação 

 

4.2.1. Interação física 

Verificou-se, usando energia do Proctor Normal, na amostra de solo 

misturado com óleo lubrificante usado, uma umidade ótima de 13,20%, valores 

típicos de uma areia silto-argilosa (PINTO, 2000), enquanto que o peso específico 

máximo ficou em 16,60kN/m³, muito próximo do solo natural.  Essa interação física 

entre o solo e o óleo lubrificante usado é caracterizada pela baixa quantidade de  

água inserida para que se atinja a umidade ótima (wot), Figura 4.2. O óleo funciona 

como um lubrificante, reduzindo o atrito mais rapidamente, para um mesmo teor 

de água adicionado ao solo.  
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4.3. Caracterização Química do solo 

Os resultados dos ensaios químicos do solo natural (SN) são apresentados 

na Tabela 4.2, que serão considerados de referência para comparar com o solo 

contaminado.Todas as análises têm como referência o manual de pedologia 

(IBGE, 2007).  

Os ensaios mostram que o solo natural é ácido, isto é pHH2O menor que 7, 

classificado como moderadamente ácido, com pHH2O igual a 5,20. A diferença 

entre o pHKCl e o pHH2O é negativa, esta variação  denota a presença de argilas 

silicatadas (CARVALHO, 2004, WUTKE, 1975 apud PAIVA 2008). Não foi 

detectado nenhum percentual de matéria orgânica no solo natural. A capacidade 

de troca catiônica (CTC) é de 20,10 cmolc.kg-1 , considerada baixa (< 27 cmolc.kg-1  

), indicando uma argila de baixa atividade.  

A saturação por bases (V) é um parâmetro utilizado para distinção de solos 

de baixa e alta fertilidade. O valor de V da amostra do solo natural (69,15%) 

evidencia uma característica eutrófica ao solo. 

 A porcentagem de saturação de alumínio expressa a participação do cátion 

Al+³ em relação ao total de cátions do complexo de troca. A baixa saturação de 

alumínio (Al3+) da amostra do solo natural não pode classificá-lo em nenhum dos 

caracteres do manual de pedologia, entretanto, o solo natural não terá uma 

agressividade pertinente a solos com altos teores de alumínio da sua composição.  
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A saturação de sódio expressa a participação percentual do íon Na+ em 

relação ao total de cátions do complexo. No solo natural os valores de saturação 

de sódio ficaram em 54,50%, que lhe confere um caráter sódico. 

A condutividade elétrica do solo natural ficou 0,012  mS/cm/25 0C abaixo do 

limite de atributos, ou seja, ele tem baixo teor de sal na sua constituição. 

Considerando os teores do óxido férrico (Fe2O3), o solo é de caráter hipoférrico, 

isto é, solos com teores de óxido de ferro menores que 80g.kg-1. Os valores de 

14,7 m². g-1 da superfície específica  ratificam, também, a presença do mineral 

caulinita na  mineralogia do solo natural. 
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Tabela 4.2 - Ensaios químicos nos corpos de prova 
 

Determinação unidade SN S-AD 
Ent.* 

S-AD 
Sai.* 

S-NA 
Ent. 

S-NA 
Sai. 

S-OL 
Ent. 

S-OL 
Sai. 

S-CH 
Ent. 

S-CH 
Sai. 

SCHB 
Ent. 

SCHB 
Sai. 

pH em água - 5,2 5,19 5,16 3,96 3,92 6,30 5,73 7,07 6,06 6,86 4,18 
pH em KCl - 4,04 4,07 4,10 3,96 3,73 5,55 5,16 6,48 5,51 5,92 4,68 
Carbono Organico g/kg 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 1,01 1,43 0,13 0,01 0,04 0,10 
Matéria Orgânica g/kg 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 1,74 2,47 0,22 0,02 0,07 0,17 

Alumínio Extraível (Al+++) cmol c/kg 0,35 0,50 0,40 0,40 0,60 0,20 0,20 0,05 0,05 0,05 0,20 
Ca++ + Mg++ trocável cmol c/kg 5,80 1,30 1,90 1,00 2,30 2,30 3,30 0,80 0,50 0,40 0,20 
Ca++  trocável cmol c/kg 0,00 0,30 0,40 0,30 0,30 1,10 1,20 0,40 0,20 0,30 0,10 
Mg++ trocável cmol c/kg 5,80 1,00 1,50 0,70 2,00 1,20 2,10 0,40 0,30 0,10 0,10 

Na+  trocável cmol c/kg 7,6 4,6 2,6 70,0 200,0 40,8 47,7 16,70 29,70 15,60 4,30 
K+  trocável cmol c/kg 0,5 0,5 0,3 0,0 48,8 6,5 0,7 4,45 40,30 1,70 1,21 
% saturação de Sódio %  37,81 33,58 21,31 89,51 77,56 72,52 80,55 63,14 39,23 68,72 38,36 

H+ + Al+++ extraível cmol c/kg 6,20 7,30 7,40 7,20 6,80 6,70 7,50 4,50 5,20 5,00 5,50 
Valor de S (soma de cátions) cmol c/kg 13,90 6,40 4,80 71,00 251,05 49,56 51,71 21,95 70,50 17,70 5,71 

Hidrogênio  extraível (H+) cmol c/kg 5,85 6,80 7,00 6,80 6,20 6,50 7,30 4,45 5,15 4,95 5,30 

Valor de T (Cap. Troca Cátions) cmol c/kg 20,10 13,70 12,20 78,20 257,85 56,26 59,21 26,45 75,70 22,70 11,21 

Valor de V (% Sat. de Base) % 69,15 46,72 39,34 90,79 97,36 88,09 87,33 82,99 93,13 77,97 50,94 

% Saturação de Alumínio % 2,46 7,25 7,69 0,56 0,24 0,40 0,39 0,23 0,07 0,28 3,38 

% Fe2O3 no  Ext. Sulfurico g/kg 4,63 5,25 6,38 5,13 4,75 4,50 6,88 7,38 8,00 7,38 7,13 
% SiO2 na terra fina g/kg 73,0 48,4 70,2 49,0 76,1 41,1 16,9 59,88 61,99 56,26 61 
% Al2O3 no  Ext. Sulfurico g/kg 13,0 26,3 23,1 17,0 17,5 17,3 16,7 17,4 3,0 16,8 17,5 
% água no extrato saturação % 44,2 81,2 63,8 66,0 63,5 63,8 55,0 73,4 74,8 61,2 74,8 

Cond. Elétrica no ext. sat. mS/cm/25°C 0,012 0,098 0,140 0,044 16,760 0,109 0,094 
1,527 0,868 0,825 0,670 

Superficie específica m2/g 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 11,0 14,7 7,3 12,8 14,7 9,9 
*Ent. – Entrada do fluxo (topo do corpo de prova); *Sai. – Saída do fluxo (base do corpo de prova)
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4.4. Condutividade hidráulica 

Os ensaios para obter a condutividade hidráulica foram realizados no 

permeâmetro de paredes flexíveis adaptado, já devidamente descrito no terceiro 

Capítulo. Os valores finais das condutividades são apresentados na Tabela 4.3 e 

Figura 4.3. Os volumes dos fluidos percolados pelos corpos de prova são 

mostrados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.3 – Resultados finais da condutividade hidráulica 

Condutividade Hidráulica Solo - Fluido percolante 
 S-AD S-NA S-CH SCHB SOLB 

k (m/s) 3,61 E-09 3,28 E-09 

5,91 E-09 
a 1,95 E-
09 2,46 E-09 1,43 E-09 

Relação em Klp/Kad 1 0,91 
1,60 a 
0,54 0,68 0,39 

Klp   Condutividade  hidráulica com o fluido percolante Kad - Condutividade  hidráulica com a água destilada 
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Figura 4.3 – Condutividades hidráulicas dos solos 
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Tabela 4.4 – Volume de fluidos percolados nos corpos de prova 

Corpo de prova  Volume  

S-AD 312 mL. 

S-NA 323 mL. 

S-CH 443 mL. 

SOLB 372 mL  de biossurfactante. 

SCHB 120 mL de chorume e 229 mL  de biossurfactante. 

 

A condutividade hidráulica do solo com água destilada tomada por 

referência nesta pesquisa, é de 3,61 x 10-9 m/s, típica de argila, e excelente para 

funcionar com barreira impermeabilizante. No caso em estudo, há pequenas 

variações da condutividade hidráulica do solo quando se fazem percolar outros 

fluidos. Todas as condutividades são da mesma ordem de grandeza (10-9 m/s). A 

relação entre as condutividades do percolante e da água destilada (Kfp/Kad) variou 

de 0,39 a 1,60, sendo maior com o chorume e menor com o biossurfactante.  

A condutividade do solo saturado com chorume e percolado com 

biossurfactante é apresentada na Tabela 4.4. A condutividade com o chorume é 

de 1,95 x 10-9 m/s, e ao percolar o biossurfactante houve uma redução na 

condutividade, chegando em níveis de 10-10 m/s, Tabela 4.5, e estabilizando em 

2,46 x 10-9 m/s. 
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Tabela 4.5 - Condutividade hidráulica do solo saturado com chorume e percolado 
com biossurfactante (SCHB) 

 
Corpo de prova Volume (mL) tempo(s) k (m/s) Estágio 

34 32400 1,68E-09 Chorume 
29 18423 2,52E-09 Chorume 
56 45960 1,95E-09 Chorume 
30 24600 1,96E-09 Biossurfactante 
38 29520 2,06E-09 Biossurfactante 
23 25380 1,45E-09 Biossurfactante 
18 29760 9,70E-10 Biossurfactante 

13,8 34620 6,39E-10 Biossurfactante 
37 48000 1,24E-09 Biossurfactante 

SCHB 
 

σtopo: 100kPa 
σbase: 0 kPa 

69 45000 2,46E-09 Biossurfactante 

 
 

A condutividade do solo compactado com óleo lubrificante e percolado por 

biossurfactante foi inicialmente de 1,93 x 10-7 m/s, ainda na fase de saturação, 

Tabela 4.6. O óleo misturado ao solo causa inicialmente um acréscimo na 

condutividade quando comparado com o solo natural em água destilada (3,61 x 

10-9 m/s), e o biossurfactante progressivamente vai reduzindo o efeito do óleo e a 

condutividade final,  após 20 dias de observação, é de 1,43 x 10-9 m/s, Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Evolução da condutividade hidráulica do solo misturado com óleo 
lubrificante usado e percolado com biossurfactante (SOLB) 

 
Corpo de 

Prova 
σtopo 
(kPa) volume(mL) tempo(s) k(m/s) 

15 10 559 1,93 E-07 
32 5 1395 1,81E-08 
32 102,1 36660 1,41E-08 
32 122 30780 2,00E-08 
32 41 40332 5,14E-09 
32 27,5 45840 3,03E-09 
32 23,5 45540 2,61E-09 
32 18,5 44280 2,11E-09 
32 12,8 37091 1,74E-09 

SOLB 
 

σbase 0 kPa 

32 8,9 31343 1,43E-09 
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4.4.1.  Análise da influência da espessura da camad a de argila com barreira 

contaminante .  

Para análise da influência da espessura do solo na condutividade hidráulica 

foram utilizados os percolantes água destilada e solução saturada de cloreto de 

sódio, uma camada de argila utilizada como barreira de contaminação e uma de 

areia média, com a distribuição granulométrica apresentada na Figura 4.4, e 

condutividade em água de 1,98 x 10-5 m/s. 

Ensaio de Granulometria

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,100 1,000 10,000

Diametro dos grãos (mm)

(%
) q

ue
 p

as
sa

        

Areia f ina Areia média PedrA.Grossa

 

Figura 4.4 - Ensaio de granulometria da areia 

  
A influência da espessura da camada na condutividade do meio foi 

analisada considerando-se a variação da espessura da camada de argila com 

condutividade hidráulica de 3,61 x 10-9 m/s para a água destilada e 3,28 x 10-9 m/s 

para a solução saturada de cloreto de sódio, esta camada fica entre duas 

camadas de areia, com condutividade hidráulica de 1,98 x 10-5 m/s. A altura do 

corpo de prova era constante e de comprimento 127 mm (H).  
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Tabela 4.7 - Variação da condutividade com as espessuras da camada de argila 
 

Corpo de prova CP1 CP 1/2 CP 1/3 
Condutividade (m/s) 3,61E-09 4,87E-08 3,58E-08 S-AD 
Relação em Keli/Kel 1 7 11 

Condutividade (m/s) 3,28E-09 2,96E-07 1,50E-07 S-NA 
Relação em Kei/Kel 1 111 220 

Keli   Condutividade  hidráulica para camada com espessura li  Kel - Condutividade  hidráulica para camada com espessura l 
 

 

Influência da espessura na condutividade

1,0E-09

1,0E-08

1,0E-07

1,0E-06

1,0E-05

C
on

du
tiv

id
ad

e 
hi

dr
áu

lic
a 

m
/s

S-NA

S-AD

         CP1                 CP 1/2            CP 1/3         

 

Figura 4.5 – Condutividades hidráulicas com influência da espessura 

 

Quando a percolação foi realizada por água destilada, a redução da 

espessura da camada de argila à metade (1/2), causou uma acréscimo na 

condutividade de cerca de 7 vezes e quando reduziu a relação para a um terço 

(1/3) , o acréscimo foi de 11 vezes, Tabela 4.7 e Figura 4.5.  Quando se utilizou a 

solução aquosa de cloreto de sódio, a relação entre as condutividades cresceram 

para 111 e 220 respectivamente.  
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A camada de argila mesmo com a redução da espessura em até um terço 

(1/3) da altura do corpo de prova, quando percolada pela água destilada, ainda 

atende aos requisitos para ser utilizada como de barreira de contaminação (< 10-8 

m/s), segundo Lins apud Gusmão, em geral a reatividade da barreira é 

inversamente proporcional ao tamanho das partículas, isto e quanto menor a 

condutividade hidráulica melhor será a sua reatividade. Entretanto, quando o fluido 

percolante foi à solução saturada de cloreto de sódio, a redução da espessura, 

causou um acréscimo significativo (220 vezes) na condutividade, o que 

compromete a função de barreira de contaminação, pois o solo passou a se 

comportar com uma característica silto-arenosa.  

 Para cálculo da permeabilidade em um meio estratificado, utiliza-se as 

fórmulas deduzidas por Caputo (1988), neste caso, a equação de estratificações 

com as permeabilidades perpendiculares (2.10). Nos valores teóricos da 

condutividade, quando se calcula a relação kmed/kcalc no meio estratificado, a 

percolação de água destilada mostrou uma variação de 3 a 7 vezes  e com  

percolação da solução saturada de cloreto de sódio, foi, aproximadamente, de  14 

a 47 vezes, Tabelas 4.8 e 4.9 e Figura 4.6. 

Tabela 4.8 - Permeabilidades teóricas de S-AD 

ÁGUA DESTILADA CP1 CP 1/2 CP 1/3 
Espessura camada 1(areia) mm  30 40 
Espessura camada 2 (argila) mm 127 67 38 
Espessura camada 3(areia) mm  30 48 

kareia  1,98E-05 1,98E-05 

kargila 3,61E-09 3,61E-09 3,61E-09 

kcalculada 3,61E-09 6,86E-09 1,21E-08 
kmedido 3,61E-09 4,87E-08 3,58E-08 

Relação kmed/kcalc 1,00 7,10 2,96 
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Tabela 4.9 – Permeabilidades teóricas de S-NA 

Solução de NaCl CP1 CP 1/2 CP 1/3 
Espessura camada 1(areia) mm - 31 49 
Espessura camada 2 (argila) mm 127 66 40 
Espessura camada 3(areia) mm - 30 40 

kareia  1,98E-05 1,98E-05 

kargila 3,28E-09 3,28E-09 3,28E-09 

kcalculada 3,28E-09 6,31E-09 1,04E-08 
kmedido 3,28E-09 2,96E-07 1,50E-07 

Relação kmed/kcalc 1,00 46,91 14,41 
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Figura 4.6 – Valores para k teórico com a influência da espessura 

 

4.5. Interação físico-química dos percolantes   

 Os resultados das análises químicas dos fluidos, antes e depois da 

percolação, são apresentados na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10 – Caracterização físico-química dos percolantes 
 
 

Determinação unidade 
AD 

Entrada  
AD 

Saída 
NA 

Entrada  
NA 

Saída 
OLB 

Saida 
CH 

Entrada  
CH 

Saida 
BIOSS CHB 

Saída 

pH (potenciométrico)   5,70 5,48 7,09 4,4 7,42 8,24 8,05 7,46 8,05 
Cor Aparente  UH 10  16 10 70  > 485 >485 219 484 138 
Sólidos Dissolvidos Totais  (mg/L) 0,98  0,48 100,73  87,17  7,168  10.528,0  7,76  5,68  3,15  
Condutividade elétrica a 25°C  (mS/cm) 1,90 0,762 157,40 136,20 11,20 24,20 12,13 9,15 4,92 

Dureza Total   
(mg/L em 
CaCO3) 0,00 15,8 27,7 27,7 336,6 465,3 27,7 138,6 277,2 

Densidade 
kN/m³ 10,150 10,140 11,890 11,580  11,347 10,170 10,260 9,910 

Cloretos   (mg/L em Cl) 5,00 10,1 117.145,2 57.562,72 302,96 555,43 302,96 1514,81 1110,86 

 
 
 

Tabela 4.11 – Exame físico químico do óleo lubrificante e chorume 
 
 

 
Densidade 

kN/m³     Metais (mg/L)   
Parâmetro de contaminação (mg de O2/L) 

Fluido  Fe Cd Zn Cu Pb DBO DQO 
Óleo 8,898 66,23 0,00 57,12 2,81 1,70 N/A N/A 
Chorume 11,347 1,375 0,00 0,00 N/A N/A 164,1 3.505,8 

N/A – Parâmetro não analisado 
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A água destilada tanto na entrada quanto na saída se mostra com uma 

característica ácida, com níveis de pH abaixo de 7.  Os níveis de acidez para o 

fluido saturado com cloreto de sódio passaram de uma característica neutra para 

uma extremamente ácida, indicando que mesmo com a percolação pelo solo, o 

fluido ainda apresenta bastante sal na sua composição. A percolação do chorume 

não alterou a sua característica relativa ao pH, uma vez que os fluidos de entrada 

e saída continuaram alcalinos. O biossurfactante denota uma característica neutra, 

sendo a percolação deste com o chorume deixou o fluido de saída com 

característica alcalina. 

 Os níveis de partículas em suspensão foram acrescidos em 60% quando a 

água destilada percolou o corpo de prova, conforme mostra a alteração da cor 

aparente entre os fluidos de entrada e saída, isto denota o carreamento de 

partículas do solo. Na passagem da solução saturada de cloreto de sódio este 

aumento foi de sete vezes, indica, também, este carreamento. Já na passagem do 

chorume existe uma queda no valor da cor aparente, isso mostra que ficaram 

retidas partículas do lixiviado na camada argilosa, Figura 4.7. Redução 

significativa foi caracterizada na percolação de SCHB, pois, mesmo com a junção 

dos dois percolantes a cor aparente do fluido de saída ficou abaixo da percolação 

de S-CH, isto se deve, provavelmente, a uma diminuição dos vazios do solo, pelo 

efeito do biossurfactante.  
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Antes Depois

 

Figura 4.7 – Aspecto do chorume antes e depois da percolação. 
 

Na passagem da água destilada pelo corpo de prova foram carreados sais 

minerais do solo. Isto foi evidenciado pelo aumento da dureza no fluido de saída 

em relação ao de entrada. Não houve influência desta propriedade quando foi 

percolada a solução saturada de cloreto de sódio. O valor da dureza do chorume 

na entrada mostou a presença de sais minerais dissolvidos. Depois da  percolação 

do chorume , no fluido de saída houve uma redução de 94% dos sais, indicando a 

retenção destes na camada argilosa. O fluido de saída de SOLB mostra um 

padrão alto para a dureza quando relacionado com os níveis aceitáveis para água. 

No corpo de prova SCHB foram percolados o chorume e o biossurfactante, ambos 
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com dureza acima de 100 mg por litro em CaCO3. Neste movimento concomitante, 

houve uma redução de 54% nos valores desta propriedade, também evidenciando 

a retenção de sais na camada argilosa.  

 A percolação de todos os fluidos reduziu a condutividade elétrica. Isto 

confirma, novamente, que ficaram sais retidos na camada argilosa. Os maiores 

decréscimos foram no fluido de saída de SCHB, chegando a 85% e na água 

destilada com redução de 59%. Os valores de variação para o chorume e a 

solução saturada de cloreto de sódio ficaram em 49 e 13% , respectivamente. 

Os níveis de cloretos aumentaram em 100% na passagem da água 

destilada pelo corpo de prova. O solo diminuiu em 51% o valor de cloretos quando 

comparados os fluidos de entrada e saída de S-NA, indica que o filtro funciona, 

embora, como mostrado anteriormente, o fluido continua impróprio para que seja 

consumido devido à acidez do meio. O chorume quando percolado diminuiu o 

nível de cloreto em 45%, embora sua característica mostre um comportamento 

alcalino. Na passagem de chorume e biossurfactante o decréscimo foi de 46%, 

nível idêntico ao da passagem apenas do lixiviado, indicando a nulidade de 

influência do biossurfactante nesta percolação, em relação a cloretos.     

 
 
4.5.1. Análise das interações químicas solo-líquido  contaminante 

 
 Os resultados das análises químicas do solo antes e após a percolação dos 

fluidos foram apresentados na Tabela 4.2, e serão aqui analisados. Os gráficos 

com os respectivos valores de pH, CTC, saturação por bases, soma de cátions, 



 96 

condutividade elétrica, saturação de sódio, saturação de alumínio e superfície 

específica, são mostrados nas Figuras 4.8 e 4.9. 

 A percolação da água destilada, fluido utilizado como controle, não alterou 

as características de acidez em relação ao solo natural. Em relação aos cátions 

trocáveis houve decréscimo de 31,8 e 39,3% nas seções de entrada e saída do 

corpo de prova, respectivamente; todavia, não há alteração de sua característica, 

em razão do solo natural ter o atributo de atividade baixa, isto pode ter ocorrido 

devido à presença do íon H+ , que tende a diminuir a adsorção dos cátions. Houve 

um decréscimo do valor de V em 32 e 43% nas seções de entrada e saída com a 

percolação da água destilada, o que pode ser explicado pela interação entre água 

destilada e os cátions do solo, como observado na capacidade de troca catiônica. 

A condutividade elétrica é a característica mais sensibilizada nas interações 

químicas. Já com a água destilada, os acréscimos de seus valores estão em 8 

vezes na seção de entrada e de 11 vezes na seção de saída. Evidentemente, 

como se trata de um atributo de determinação de salinização do solo, mesmo com 

esse acréscimo, não houve nenhuma alteração no atributo inicial. 

 A percolação da solução saturada de cloreto de sódio reduziu o valor do 

pHH2O em 24%, tanto na seção de entrada quanto na de saída, modificando os 

níveis de acidez do solo para extremamente ácido (pHH2O < 4,3). A atividade do 

solo permaneceu alta nas duas seções do corpo de prova, pois, os níveis de T se 

elevaram em 3,8 vezes na seção de entrada e 12,8 vezes na seção de saída, 

valores estes, relacionados com o cátion sódio presente na solução. Isto mostra a 

afinidade para adsorção deste cátion, mesmo sendo monovalente, entretanto, 
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houve influência da alta concentração na solução aquosa. O valor V aumentou em 

ambas as seções, 31% na de entrada e 40% na de saída, o caráter do solo 

permanece eutrófico. A condutividade elétrica, como esperado, foi fortemente 

sensibilizada na percolação da solução de cloreto de sódio. Os níveis de 

acréscimo na seção de entrada foram em 27 vezes, enquanto que na seção de 

saída chegaram a aumentar 1400 vezes, isso evidencia que a maior parte do sal 

passou pela seção inicial do corpo de prova e foi retido na parte de baixo dele. O 

atributo do solo para a seção de saída, em função da condutividade, foi alterado 

para sálico (> 7mS/cm 25°C). 

O pH do corpo de prova SOLB aumentou em 21 e 10% nas seções de 

entrada e saída, respectivamente, reduzindo a acidez do solo e modificando as 

duas seções para um caráter moderadamente ácido (pHH2O entre 5,4 e 6,5) de 

acordo com o IBGE (2007). Os valores de capacidade de troca catiônica da seção 

de entrada e saída aumentaram 2,8 e 2,9 vezes, respectivamente, alterando a 

atividade para alta de acordo com o IBGE (2007). Esse aumento foi observado, 

provavelmente, pela natureza iônica do biossurfactante que promoveu um 

aumento da carga iônica do solo, levando a uma maior adsorção de cátions. Os 

valores de V aumentaram tanto na seção de entrada quanto na de saída em 27 e 

26 %, respectivamente, todavia o caráter do solo continua eutrófico (V > 50%). A 

condutividade elétrica aumentou 9 vezes na seção de entrada e 7 vezes na seção 

de saída, indicando a presença de elementos a base de sal no óleo ou no 

biossurfactante.  
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A passagem do chorume pelo corpo de prova (S-CH) aumentou o pH da 

seção de entrada em 36%, modificando a sua característica para moderadamente 

alcalino, enquanto que na seção de saída desse corpo os níveis aumentaram 

apenas em 16%, deixando o solo moderadamente ácido, de acordo com o IBGE 

(2007). Os valores de T para a seção de entrada aumentaram em 31,5%, 

entretanto o solo continua com atividade baixa. Na seção de saída, o valor de T 

aumentou em 3,8 vezes, alterando a atividade do solo para alta. Para valores de 

saturação por bases, nas seções de entrada e saída houve acréscimos de 20% e 

34%, evidenciando a retenção dos cátions nelas, consequentemente, o solo 

continua eutrófico. Em relação à condutividade elétrica, os valores foram 

acrescidos em 127 vezes na seção de entrada e 72 vezes na seção de saída; isso 

evidencia a retenção na camada inicial, entretanto, mesmo com valores dessa 

monta o atributo do solo, comparado ao natural, continua o mesmo.  

Com relação ao corpo de prova SCHB, o pHH2O do solo aumentou em 32 % 

na seção de entrada, modificando a característica do solo para praticamente 

neutro (pHH2O entre 6,6 e 7,3). Na seção de saída do corpo de prova, o solo se 

tornou extremamente ácido (pHH2O < 4,3), com decréscimo de 20% dos valores do 

pH. Considerando que o biossurfactante e o chorume são moderadamente 

alcalinos (pHH2O entre 7,4 e 8,3) e que, quando interagiram com o solo ácido, este 

último tornou-se extremamente ácido, essa alteração pode ter sido ocasionada por 

trocas das concentrações de alumínio e hidrogênio presentes no solo. Os níveis 

de T do solo continuaram caracterizando-o, nas duas seções, como de atividade 

baixa, mesmo com o acréscimo de 13% na seção de entrada. Para valores de V 
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na seção de entrada houve acréscimo de 12%, dessa maneira o solo permaneceu 

eutrófico, enquanto que na seção de saída houve um decréscimo de 26,3%, 

todavia, a característica do solo não foi alterada. Quanto à condutividade elétrica, 

os valores aumentaram 68 e 54 vezes na entrada e saída, respectivamente.  
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Figura 4.8 – Valores da interação solo-fluido: a)pH; b) CTC; c) saturação por bases; d) soma de cátions.  
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Figura 4.9 – Valores da interação solo-fluido: a) condutividade elétrica; b) saturação de sódio; c) saturação de alumínio; d) 

superfície específica. 
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4.6. Análise de metais pesados 

 Os ensaios realizados por espectrometria de absorção atômica em chama 

nos corpos de prova percolados com chorume e biossurfactante, no solo 

misturados com óleo lubrificante usado e percolado com biossurfactante e, 

finalmente, como o solo percolado apenas com chorume, estão na Tabela 4.12.   

 

Tabela 4.12 – Ensaios de avaliação do teor de metais pesados (g / kg ). 
 

Determinação SN 
S-OLB 
Entrada 

S-OLB 
Saída 

S-CH 
Entrada 

S-CH 
Saída 

SCHB 
Entrada 

SCHB 
Saída 

Fe 52,500 51,705 43,850 48,075 48,080 44,500 50,985 

Cd 0,0009 0,0012 0,0006 0,0010 0,0010 0,0005 0,0007 

Zn 0,0191 0,0147 0,1485 0,0144 0,0144 0,3616 0,0137 

Cu 0,0133 0,0128 0,1541 0,0076 0,0041 0,1615 0,0051 

Pb 0,014 0,012 0,014 0,015 0,013 0,013 0,017 
 

 

 Para o solo misturado com óleo lubrificante de motor e compactado, ao ser 

percolado pelo biossurfactante, houve uma redução na concentração de ferro em 

torno de 16,5% na seção de saída e de 50% na concentração de cádmio. Com 

relação ao zinco, houve um acréscimo de 8 vezes  na concentração desse metal 

na seção de saída.  No caso do cobre houve deslocamento desse para a base do 

solo, aumentando, assim, suas concentrações em 11,5 vezes.  Em relação ao 

chumbo, praticamente não houve alteração na concentração desse metal. 

Para o solo percolado pelo chorume, não se observam alterações das 

concentrações dos metais do topo em relação à base, exceto com relação ao 

cobre e ao chumbo, que foram reduzidos em 46 e 13%, respectivamente. 
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Para o solo percolado pelo chorume e posteriormente pelo biossurfactante, há um 

acréscimo da concentração de ferro e cádmio na base do corpo de prova em 

relação ao topo, embora os valores encontrados sejam inferiores às respectivas 

concentrações desses metais no solo natural. Para o zinco e o cobre, observou-se 

uma redução das concentrações da base em relação ao topo de 96,2 e 96,8%, 

respectivamente. Para o chumbo, observa-se que houve deslocamento para 

seção de saída em relação ao solo natural de 21,4% e em relação entrada saída 

de 30,7%. O biossurfactante mostrou ser eficaz para ser usado na biorremediação 

principalmente do zinco e do cobre. 

A concentração dos metais presentes no solo natural atenderam ás 

recomendações do CETESB (2001), Tabela 4.13,  exceto para a concentração de 

cádmio, que ultrapassou o limite de 0,0005 g/Kg. 

 

Tabela 4.13 – Valores recomendados para metais na água subterrânea e solo – 
adaptado de CETESB (2001) 

 
Metais - valores recomendados 

 Unidade Fe Cd Zn Cu Pb 

Solo g.kg-1 - 0,0005 0,0600 0,0350 0,017 

Água mg.L-1 0,300 0,005 5,000 2,000 0,010 

 



 104 

40

50

60

70

Determinação de metais FAAS

F
er

ro
 (

g/
kg

)

Entrada

Saída

      SN               S-OLB               S-CH               S-CHB

a)

0,0001

0,0010

0,0100

Determinação de metais FAAS

C
ád

m
io

 (g
/k

g)

Entrada

Saída

      SN               S-OLB               S-CH               S-CHB

b)

0,00

0,01

0,10

1,00

Determinação de metais FAAS

Z
in

co
 (g

/k
g)

Entrada

Saída

      SN               S-OLB               S-CH               S-CHB

c)

0,010

0,011

0,012

0,013

0,014

0,015

0,016

0,017

0,018

0,019

0,020

D eterm inação de m etais  FAAS

C
hu

m
bo

 (
g/

kg
)

Entrada

Saída

      SN                S-OLB               S-C H                S-C H B

d)

0,0010

0,0100

0,1000

1,0000

Determinação de metais FAAS

C
ob

re
 (g

/k
g)

Entrada

Saída

      SN               S-OLB               S-CH               S-CHB

e)

 

Figura 4.10 – Determinação dos metais nas amostras de solo: a) ferro; b) cádmio; 

c) zinco; d) chumbo e e) cobre. 
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5. CONCLUSÕES 

 
5.1. Conclusões  

A análise granulométrica do solo indica um solo com 42% de argila, 17% de 

silte e 41% de areia. É mediamente plástico, uma argila de baixa 

compressibilidade no grupo CL, apresentando umidade ótima (wot) de 19,00 % e 

peso específico máximo de 16,90 KN/m³. A interação física entre o solo e o óleo 

lubrificante resultou numa redução da umidade ótima para 13,20%, com peso 

específico seco máximo, praticamente sem alteração, no valor de 16,60  kN/m³.  

O solo é ácido, tem argilas silicatadas, a capacidade de troca catiônica é 

baixa, é eutrófico, tem baixo teor de sal na sua constituição e indicação da 

presença de caulinita.  

 A condutividade hidráulica, em água destilada, é 3,61 x 10-9 m/s, típica de 

argila e excelente para funcionar com barreira impermeabilizante. 

A redução da espessura da camada argilosa para 1/2 e 1/3 da altura do 

corpo de prova, no meio estratificado, quando percolada com água destilada, 

mostrou que a condutividade não é alterada, para efeito de barreira de retenção. 

Entretanto, quando percolada por solução saturada de cloreto de sódio, a 

condutividade cresce a valores que variam de 111 e 220 vezes para espessuras 

de 1/2 e 1/3, respectivamente, não sendo recomendada como barreira de 

retenção. 

A razão entre os valores da condutividade hidráulica, no meio estratificado, 

medidos nos experimentos e calculados, variou de 3 a 7 vezes  quando  o solo foi 
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percolado por água destilada  e 14 a 47 vezes quando percolado por solução 

saturada de NaCl.  

A relação entre a velocidade do fluido percolante que passa pelo solo e a 

condutividade hidráulica em água destilada (Kfp/Kad) variou de 0,39 a 1,60; sendo 

0,39 com o biossurfactante na mistura do solo com óleo lubrificante usado; 0,68 na 

percolação do biossurfactante no corpo de prova saturado com chorume; 0,91 

com a solução saturada de cloreto de sódio; e entre 0,54 e 1,60 na percolação do 

chorume. A condutividade hidráulica é maior com o chorume e menor com o 

biossurfactante, e este vai reduzindo significativamente a condutividade do meio 

que percola.  

Os fluidos, após percolação no solo, mudam algumas de suas 

características. Em todos houve decréscimo da condutividade elétrica. A água 

destilada manteve-se ácida, houve acréscimo de sólidos em suspensão e dureza 

e redução da condutividade elétrica. A solução saturada de cloreto de sódio torna-

se extremamente ácida, aumenta os sólidos em suspensão e dureza e reduz os 

níveis de cloretos. Na percolação do chorume, o fluido continua alcalino e baixa o 

nível de cloretos. O biossurfactante quando percolado após a passagem do 

chorume torna-se alcalino.  

 O solo, após percolação dos fluidos, altera algumas de suas características. 

A percolação da água destilada manteve o solo com característica ácida, baixa 

atividade e alterou seu caráter para distrófico. A percolação da solução saturada 

de cloreto de sódio tornou o solo extremamente ácido, a atividade passou a ser 

alta e sálico e permaneceu eutrófico.  O solo misturado com  óleo lubrificante 

usado, quando percolado com biossurfactante, passou a ser  moderadamente 
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ácido e atividade alta, permaneceu eutrófico e aumentou a condutividade elétrica, 

devido à presença de sais no biossurfactante. A passagem do chorume tornou o 

solo moderadamente alcalino, com atividade alta, permaneceu eutrófico na 

entrada, alterou para distrófico na saída, e aumentou a condutividade elétrica. A 

passagem do biossurfactante no corpo saturado de chorume alterou a 

característica do solo para praticamente neutro na entrada e extremamente ácido 

na saída, o solo continuou com atividade baixa, continuou eutrófico e aumentou 

sua condutividade elétrica. 

Para o solo misturado com óleo lubrificante de motor e compactado, ao ser 

percolado pelo biossurfactante, houve uma redução na concentração de ferro e na 

concentração de cádmio. Com relação ao zinco e ao cobre, houve acréscimos nas 

seções de saída de 8 e 11,5 vezes, respectivamente. Para o solo percolado pelo 

chorume, foram reduzidos os níveis de cobre e de chumbo. Para o solo percolado 

pelo chorume e posteriormente pelo biossurfactante, há um acréscimo da 

concentração de ferro e cádmio na base do corpo de prova em relação ao topo. 

Para o zinco e o cobre, observou-se uma redução das concentrações da base em 

relação ao topo. O biossurfactante mostrou ser eficaz para ser usado na 

biorremediação principalmente com relação aos metais pesados. 

 Os resultados mostram que o biossurfactante pode ser aplicado em 

associação a barreiras de contenção da contaminação por resíduos sólidos 

urbanos na redução da permeabilidade do solo e na recuperação conjunta de 

contaminantes como metais pesados e hidrocarbonetos de petróleo. A 

compatibilidade ambiental, bem como a possibilidade de associação a métodos 

convencionais de remediação, impulsionam o desenvolvimento dessa tecnologia 



 108 

alternativa. Entretanto, para o futuro desenvolvimento dessa técnica, muitos 

fatores devem ser investigados, desde as características físico-quimicas e 

mineralogia dos solos e dos fluidos contaminantes, da concentração do 

biossurfactante e da operacionalização. 

 

5.2. Sugestões para futuras pesquisas 

 Algumas sugestões para a continuação desta pesquisa. 

• Utilizar outros fluidos contaminantes com a variação da espessura da 

camada. 

• Aprofundar o estudo da barreira de retenção para cloretos, visando filtros 

de água salobras em regiões semi-áridas. 

• Aprofundar o estudo das interações químicas do composto biossurfactante 

com o solo. 

• Aprofundar os estudos da biorremediação do biossurfactante no tocante à 

remoção de metais pesados. 
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