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RESUMO 

A manipulação de derivados de petróleo pode levar à contaminação do solo, em virtude 
de vazamentos, derrames e outros acidentes durante a exploração, refino, transporte e 
armazenamento. Esses acidentes têm aumentado nos últimos anos devido a demanda 
crescente de energia do país. Muitos destes contaminantes são altamente impactantes 
para o homem e o meio ambiente, tornando necessária a remediação destes solos. Entre 
os contaminantes oriundos deste tipo de contaminação destacam-se os hidrocarbonetos, 
merecendo especial atenção os poliaromáticos (HPAs), devido às suas características 
carcinogênicas e mutagênicas. Várias técnicas podem ser empregadas na 
descontaminação de solos, sendo que os processos oxidativos avançados (POAs) têm se 
destacado nos últimos anos como uma tecnologia alternativa não só do solo como 
também de várias matrizes ambientais. Nesse trabalho, foi estudada uma amostra de 
solo contaminada por uma mistura de óleos de origem industrial (S1) e duas amostras 
contaminadas em laboratório por óleo diesel (S2 e S3) com diferentes teores de 
contaminação, utilizando processo Foto-Fenton. Este processo é baseado na geração do 
radical hidroxila (•OH), a partir da quebra do peróxido de hidrogênio pela ação 
catalítica de sais de ferro na presença da radiação UV. Este radical possui um alto poder 
oxidante capaz de promover a destruição de compostos orgânicos recalcitrantes. As 
amostras obtidas referem-se a solos da região metropolitana do estado de Pernambuco. 
Inicialmente foi feita a caracterização físico-química desses solos. Estudos preliminares 
foram realizados para avaliar a quantidade de peróxido de hidrogênio (59%) utilizada e 
a necessidade da adição de ferro na amostra S1. Um planejamento fatorial 2³ com 2 
repetições no ponto central, foi realizado com o objetivo de encontrar as melhores 
condições de degradação do contaminante em termos de carbono orgânico total. As 
variáveis e os níveis estudados foram: FeSO4 – 0,18M; pH e tempo de exposição ao sol. 
A partir dos dados obtidos na etapa anterior realizou-se um experimento fatorial 
fracionário 24-1 para cada amostra de solo, avaliando-se, neste caso, a influência das 
variáveis: tempo de exposição, quantidade de ferro, pH e quantidade de H2O2, com 
relação à degradação de matéria orgânica e à remoção de HPAs. Por fim, avaliou-se a 
adequação de um modelo cinético para representar o processo. Os resultados foram 
bastante satisfatórios, observando-se uma boa degradação dos contaminantes nas três 
amostras de solo estudadas, com 75% de remoção média de COT. Para os HPAs essa 
remoção chegou a 99%, conseguindo-se que as espécies envolvidas ficassem abaixo do 
limite baseado na norma holandesa.Verificou-se que o modelo cinético proposto 
apresentou um bom ajuste aos resultados obtidos experimentalmente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: POA, Fenton, Foto-Fenton, HPA, Óleo diesel, remediação de 
solos. 
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ABSTRACT 

In the manipulation of petroleum derivatives may occur the contamination of soil, 
because of leaks, spills and other accidents during the exploration, refining, transport 
and storage. Those accidents have been increasing in the last years due to the growing 
demand of energy of the country. Many of these pollutants are highly impactants for 
man and environment turning necessary the remediation of these soils. In the pollutants 
originating from this type of contamination the hydrocarbons is very important, 
deserving special attention the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), because the 
carcinogenic and mutagenic characteristics. Several techniques can be used in the 
descontamination of soils, and the advanced oxidation processes (AOP) have 
outstanding in the last years as an alternative technology not only the soil as well as of 
several environmental matrixes. In this work, it was studied a soil sample contaminated 
by a mixture of oils of industrial origin (S1) and two samples polluted in laboratory by 
diesel oil (S2 and S3) with different teors of contamination, using Photo-Fenton process. 
This process is based on the generation of hydroxyl radical (·OH), starting from the 
break of the hydrogen peroxide for the catalytic action of iron salts in the presence of 
UV radiation. This radical is a high power oxidant and is capable to promote the 
destruction of recalcitrant organic compounds. The soil samples studied were from 
Pernambuco state. Initially it was made the physic–chemistry characterization of soils 
samples. Preliminary studies were accomplished by evaluate the amount used of 
hydrogen peroxide (59%) and the need of the addition of iron in the sample S1. A 
factorial planning 2³ with 2 replicates in the central point were accomplished with the 
objective of finding the best conditions of degradation of pollutant in terns of total 
organic carbon (TOC). The variables and the studied levels were: FeSO4 - 0,18M; pH 
and time of exhibition at the sun. From the data obtained in the previous stage was made 
a fractional factorial experiment 24-1 for each soil sample to evaluate the influence of 
variables time of exhibition, amount of iron, pH and amount of H2O2, regarding 
degradation of organic matter and the removal of PAHs. Finally, the adaptation of a 
kinetic model was evaluated to represent the process. The results were quite 
satisfactory, observed a good degradation of the pollutants in the three samples of soils 
studied, with 75% of medium removal by TOC. For PAHs that removal arrived to 99%, 
the observed involved species were below the limit of Dutch legislation. The kinetic 
model proposed have a good adjustment to the results obtained experimentally. 

 

KEY-WORDS: AOP, Fenton, Photo-Fenton, PAH, Diesel, Soil remediation. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O domínio tecnológico vivenciado a partir da Revolução Industrial, propiciou à 

humanidade um aumento significativo na sua capacidade produtiva e uma crescente 

degradação dos recursos naturais. Desde então, as atividades de origem antrópica 

contribuíram para um aumento do número de substâncias poluentes. No final da década 

de 80, a indústria química produzia anualmente cerca de 1000 novos compostos, os 

quais, de alguma forma, aportam ao meio ambiente (OLLIS et al., 1989). 

Os resíduos decorrentes dessas indústrias têm apresentado cargas poluentes que 

ultrapassam a capacidade de autodepuração do meio ambiente, tornando necessária à 

adoção de técnicas apropriadas de tratamento para só então serem liberados no meio 

ambiente. Algumas vezes as dificuldades de tratamento residem na falta de mecanismos 

naturais para eliminá-los e da inexistência de técnicas adequadas de tratamento. Por esta 

razão, compostos desta natureza podem persistir no meio, interagindo nos diversos 

compartimentos ambientais de acordo com suas características físico-químicas 

(solubilidade, volatilidade, etc.). 

Atualmente, há uma grande preocupação dos órgãos de controle do meio 

ambiente em se evitar a ocorrência de episódios de contaminação ambiental, levando a 

um aumento na vigilância sobre a atividade industrial. 

Grande parte dos processos produtivos é intrinsecamente poluente, 

considerando-se também as atividades secundárias como o transporte, o armazenamento 

e distribuição, que representam riscos de contaminação para o meio ambiente. Tal risco 

é acentuado devido ao caráter difuso destas fontes de poluição. 
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Dentro deste contexto, uma importante parcela do processo de contaminação 

pode ser atribuída às atividades ligadas a refinarias de petróleo, indústrias químicas, 

têxteis e papeleiras (FREIRE et al., 2000). Um relatório conjunto da comissão mista 

para análise de acidentes Petrobras/Repar (CREA-PR) cita 33 acidentes envolvendo 

derramamento de óleo no período de 1975 a 2001 (MANZOCHI, 2001). 

Acidentes tais como o ocorrido com o navio petroleiro Exxon Valdez na costa 

do Alasca, no ano de 1989, ou os mais recentes derramamentos de óleo na Baia de 

Guanabara no estado do Rio de Janeiro em 2000, poluíram grandes volumes de água, 

causando preocupação na sociedade e enormes prejuízos ambientais e econômicos.  

Porém, tão grave quanto a contaminação das águas superficiais é a 

contaminação do solo, que por sua vez pode contaminar as águas subterrâneas e 

conseqüentemente as águas dos mananciais. 

Segundo Manzochi (2001), atividades rotineiras em postos de gasolina, tais 

como abastecimento e descarga de combustíveis, troca de óleo e lavagem de veículos 

representam um grande potencial poluidor, porque os resíduos dessas atividades podem 

ser carreados pelas chuvas, atingirem o sistema de drenagem e por fim, contaminar o 

solo, rios e lençóis subterrâneos. Considerando um vazamento de 10 mL/dia, no período 

de um ano pode haver o comprometimento de 3 milhões de litros de água. 

Evidentemente, a extensão da contaminação dependerá do tipo de vazamento e das 

condições locais, como o tipo de solo. 

A preocupação com o aspecto ambiental levou o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), a baixar a resolução de N° 273 de 29/11/2000, específica para 

os estabelecimentos de abastecimento de combustíveis, visando regular a localização, 
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construção, instalação, modificação, ampliação e operação destes tipos de 

estabelecimentos. 

Segundo o geólogo Petrick, cerca de 20 a 30 % dos postos de combustíveis do 

Brasil apresentam algum tipo de problema que na maioria das vezes somente é 

detectado a partir de seus efeitos (MANZOCHI, 2001). No Brasil, existem 

aproximadamente 27.000 postos, muitos dos quais operando em condições de alto risco. 

Esta situação é evidenciada pelo crescente número de acidentes ambientais envolvendo 

esta atividade comercial, tais como os ocorridos nas cidades de Cascavel e Campo 

Largo (PR), que tiveram em 2001 o abastecimento de água interrompido devido à 

contaminação dos mananciais por vazamento em postos da região, ou ainda os mais 

recentes ocorridos em Recife (PE) e Brasília (DF) em 2004 e 2005 respectivamente. 

Nestes, os vazamentos alcançaram a galeria de drenagem pluvial, o lençol freático e 

através destes atingiram a população causando diversos problemas de saúde, desde 

simples náuseas e tonteiras até doenças de pele, dentre outros (TIBURTIUS, et al., 

2004, Globo 2005a; Globo 2005b). 

A freqüência com que vazamentos e acidentes ocorrem durante a exploração, 

refino, transporte e armazenamento de petróleo e seus derivados, torna necessária a 

remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP). A 

poluição do solo pode ocorrer associada à poluição da água quando esta leva o óleo até 

as praias, margens de rios e sedimentos ou mesmo em vazamentos isolados nos tanques 

de postos de combustíveis. Dentre os hidrocarbonetos, os aromáticos e poliaromáticos 

merecem maior atenção devido ao caráter carcinogênico e mutagênico. 

Tecnologias de tratamento denominadas como Processos Oxidativos 

Avançados (POA), têm sido utilizados para a remoção de compostos recalcitrantes, tais 
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como os presentes em compostos de petróleo. Os POAs são baseados na geração do 

radical hidroxila (OH•) que tem alto poder oxidante e pode promover a degradação de 

vários compostos poluentes em poucos minutos (FREIRE et al., 2000). 

Os objetivos deste trabalho, foram realizar estudos de degradação de 

hidrocarbonetos derivados de petróleo em solos utilizando o processo Foto-Fenton 

(H2O2/Fe2+)/(UV) em banho finito e quantificar a presença de HPAs. O estudo foi 

realizado através de planejamentos fatoriais a fim de verificar a influência das seguintes 

variáveis: tempo de exposição ao sol, pH, quantidade de ferro e peróxido de hidrogênio 

(H2O2) adicionadas. O estudo também compreendeu a realização de ensaios para 

investigar a cinética de degradação do contaminante. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. – A poluição pelo petróleo 

O petróleo é formado pela decomposição da matéria orgânica no subsolo, na 

ausência de oxigênio e sob a ação de grandes pressões dando origem a combinações de 

moléculas de carbono e hidrogênio conhecidas como hidrocarbonetos de petróleo. Além 

dos hidrocarbonetos, o petróleo contém em proporções menores compostos oxigenados, 

nitrogenados, sulfurados e metais pesados. Os hidrocarbonetos de petróleo podem ser 

classificados em: parafínicos, naftênicos, aromáticos, poliaromáticos e asfaltenos. 

As contaminações por hidrocarbonetos de petróleo conhecidos como 

compostos de fase líquida não-aquosa (NAPLs), em solo, água superficial e água 

subterrânea têm sido alvo de inúmeras pesquisas. Isto porque estes hidrocarbonetos, 

principalmente os aromáticos e poliaromáticos, apresentam risco à saúde humana por 

conta do seu caráter carcinogênico e mutagênico (LEHR & JERINA, 1977; WHITE, 

1986; SIMS & OVERCASH, 1988; CERNIGLIA, 1992). No solo, os compostos 

poliaromáticos também são considerados como importantes poluentes (WILD & 

JONES, 1995). 

Uma grande variedade de processos tem sido utilizada na remoção de 

hidrocarbonetos de petróleo puro e dissolvidos no solo, tais como: extração de vapores 

do solo (SVE), bioventilação, extração com solventes, incineração, torres de aeração, 

biorremediação no local e em aterros de resíduos sólidos. Muitos desses processos 

apresentam um longo período de tratamento e um elevado custo, tornando-os, muitas 

vezes, inviáveis técnica e economicamente. 
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2.2. – Sorção dos contaminantes no solo 

O solo é a camada mais superficial da litosfera, sendo constituído por material 

mineral e orgânico não consolidados. É o extrato natural para o crescimento de plantas 

terrestres. Mais que somente um agregado de água, ar, materiais orgânicos e minerais, o 

solo é um conjunto de fenômenos naturais organizados que proporcionam um equilíbrio 

dinâmico (SSSA – Soil Science Society of America, 2005). Fatores como tipo de rocha 

de origem, clima, biota nele existente, relevo entre outros fatores influenciam as 

características físicas e químicas dos solos. 

A persistência e a dispersão de poluentes orgânicos no solo ocorre através de 

um mecanismo complexo com a atuação de muitos elementos. A interação entre a 

matéria orgânica presente no próprio solo (Matéria Orgânica Natural – MON) e os 

contaminantes, podem ocorrer através de forças atrativas de Van der Waals, ligações π 

ou ligações de hidrogênio (íon-dipolo ou dipolo-dipolo), forças eletrostáticas, troca de 

ligantes, dipolo induzido ou sorção química. Todos esses fenômenos estão associados à 

entalpia do sistema. Há ainda a adição de forças de adsorção relacionadas à entropia do 

sistema, em que predominam as sorções hidrofóbicas (CERNIGLIA, 1992; 

PIGNATELLO & XING, 1996; HASSET et al., 1989; WALTER et al., 2000). 

A sorção dos poluentes pela MON exerce um importante papel na inibição da 

degradação destes compostos. A MON pode particionar os poluentes, transportando-os 

para microambientes, levando a mudanças químicas e físicas alterando a reatividade de 

um poluente, por exemplo, um poluente que se encontra no interior de uma partícula 

pode assim estar isolado dos reagentes do processo de tratamento. Além disso, 
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mudanças na taxa de reação podem ocorrer em um microambiente afetando, desta 

forma, os efeitos da degradação (LINDSEY & TARR, 2000). 

2.3 – Fontes de contaminação (derivados de petróleo) 

O petróleo, no estado em que é encontrado na natureza, possui pouquíssimas 

aplicações práticas. Entretanto, a partir do seu refino, etapa na qual o petróleo é 

fracionado considerando o ponto de ebulição dos seus componentes, obtém-se diversos 

derivados com as mais diversificadas aplicações. A Tabela 1 apresenta os derivados 

primários de petróleo e suas respectivas faixas de corte. 

Tabela 1 – Derivados primários de petróleo e suas 
temperaturas de fracionamento. 

Derivado de petróleo Intervalo de temperatura (°C) 
GLP -165 a 30 

Éter de petróleo 30 a 90 

Gasolina 30 a 200 

Querosene 175 a 275 

Óleos diesel 250 a 400 

Parafina 350 

Alcatrão Resíduo 

 

A grande maioria, 50 a 98%, dos compostos presentes no petróleo e, 

conseqüentemente, em seus derivados, são hidrocarbonetos, cujas classes mais 

comumente encontradas são alcanos, cicloalcanos, aromáticos e poliaromáticos. Dentre 

estes, a classe de maior relevância do ponto de vista ambiental são os poliaromáticos, 

merecendo destaque os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs). 
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2.3.1 – Óleo diesel 

O óleo diesel é um combustível de composição complexa e mais pesado que a 

gasolina, constituído por hidrocarbonetos com moléculas de 8 a 40 átomos de carbono. 

Estes hidrocarbonetos são basicamente parafínicos, olefínicos e aromáticos. Substâncias 

contendo enxofre, nitrogênio, metais e oxigênio também estão presentes, porém em 

menor quantidade. O óleo diesel é uma mistura de diversos produtos, provenientes de 

diferentes etapas do processamento do petróleo bruto, tais como, gasóleos, nafta pesada, 

diesel leve e pesado (REFAP, 2004). 

As especificações para o óleo diesel no Brasil são regulamentadas pela 

Agencia Nacional do Petróleo (ANP) através da Portaria N° 310 de 27/12/2001, 

juntamente com o Regulamento Técnico N° 02/1997 e da Portaria do Departamento 

Nacional de Combustíveis (DNC) N° 32 de 04/08/1997. 

Alguns compostos aromáticos, presentes no óleo diesel, podem ser indicadores 

úteis da quantidade de hidrocarbonetos em vazamentos relativamente recentes 

(GUIGER, 1994). 

A determinação de cada um dos hidrocarbonetos presentes na formulação de 

um óleo diesel é uma tarefa muito difícil, portanto, foi selecionada uma série de 

hidrocarbonetos representativos, a partir do número de átomos de carbono (OLIVEIRA 

et al., 1990). Para o óleo diesel, devido a sua baixa volatilidade, esta série varia de C12 a 

C22. Os hidrocarbonetos C1 e C3 nas condições normais de temperatura e pressão 

apresentam-se como gases. Dentro da série C4 a C8 os hidrocarbonetos utilizados como 

indicadores específicos da contaminação por gasolina e/ou óleo diesel são o benzeno, 
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tolueno, etilbenzeno e o xileno (BTEX). Além destes, pode-se usar ainda o grupo não 

específico HTP (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo). 

Quando presente no meio ambiente, o óleo diesel pode afetar a qualidade das 

águas superficiais, provocando mortandade de organismos aquáticos, a qualidade do 

solo, assim como das águas subterrâneas por percolação. 

2.4 – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 

Os HPAs são originados pela combustão incompleta da matéria orgânica 

(GUIEYSSE et al., 2004; YAN et al., 2004). São caracterizados por possuir 2 anéis 

aromáticos condensados (NETTO et al., 2000). Existem tanto fontes naturais quanto 

fontes antrópicas de HPAs para o meio ambiente, sendo que os HPAs formam misturas 

complexas no meio ambiente (FERNÁNDEZ et al., 1999). As fontes naturais incluem 

bactérias, fungos, incêndios florestais e emissões vulcânicas. A contribuição destas 

fontes é praticamente insignificante quando comparada com a atividade antrópica, 

sendo esta, oriunda principalmente da queima de combustíveis fósseis, além de 

efluentes industriais, esgotos domésticos, vazamentos de petróleo e incineração do lixo. 

Os HPAs são contaminantes persistentes no meio ambiente, representam um 

grupo de substâncias carcinogênicas ou cocarninogênicas muito importante (IARC, 

1983). A Enviromental Protecy Agency (EPA) classifica 16 HPAs como poluentes 

prioritários (EPA, 1985). As fórmulas estruturais desses HPAs são apresentadas na 

Figura 1. Os HPAs compreendem um grande grupo de compostos formados por 

unidades de benzeno unidos de várias maneiras através da conjugação dos anéis, muitos 

dos quais são isômeros, com e sem cadeias laterais alquiladas (GILBERT, 1994). Em 
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virtude de seu caráter altamente hidrofóbico e lipofílico apresentam afinidade pelas 

partículas sólidas acumulando-se nos solos e sedimentos marinhos causando a 

contaminação destes (N’GUESSAN et al., 2004). 

 

Figura 1 – Estrutura dos 16 HPAs poluentes prioritários (EPA, 1985). 
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A presença de matéria orgânica natural (MON) também colabora para a 

sorção dos HPAs nas partículas sólidas do solo, dificultando os processos de degradação 

química e biológica e contribuindo para uma maior persistência dos HPAs no meio 

ambiente (LINDSEY & TARR, 2000; SILVA, 2002). 

2.5 – Contaminação de Solos 

A atividade antrópica exerce uma pressão cada vez maior sobre o meio 

ambiente, não só pela exploração dos recursos naturais, mas também pela poluição 

gerada. Neste contexto, a contaminação através de vazamentos, acidentes ou disposição 

inadequada de produtos industrializados tem se tornado um elemento de crescente 

relevância. Dentre estes se destacam os produtos derivados de petróleo. 

As contaminações do solo podem ser classificadas como pontuais, quando 

ocorrem a altas concentrações em áreas limitadas, ou difusas, quando a contaminação 

ocorre em concentrações menores, porém atingindo vastas áreas (HIGARASHI, 1999). 

Podem ocorrer por compostos orgânicos de fase líquida não aquosa (NAPLs) e metais 

pesados, sendo de extrema importância devido ao seu alto grau de toxicidade e potencial 

de migração no interior do solo. Os caminhos percorridos pelo contaminantes dentro do 

solo variam dependendo da sua natureza química e da sua interação com a diversidade 

hidrogeológica e biológica de cada sítio. De modo geral, os contaminantes podem ser 

retidos, transformados ou transportados. 

O Brasil não dispõe de um padrão para o controle da qualidade ambiental do 

solo, entretanto, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), tem desenvolvido estudos com a finalidade de estabelecer tais 
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padrões, tomando por base a legislação holandesa (SILVA, 2004). Neste estudo 

utilizou-se a norma holandesa como referência para avaliação da poluição do solo. 

A legislação holandesa, dentro de um programa nacional para avaliação de 

contaminação, estabelece níveis de intervenção, considerando a multi-funcionalidade do 

solo, ou seja, suas funções ligadas à agricultura, transporte, ecologia, suprimento de 

água etc. Também considera as características litológicas locais, tais como, percentual 

de matéria orgânica e de argila, para definição dos limites máximos de concentração dos 

elementos no solo (CETESB, 2001). 

A legislação holandesa estabeleceu desde 1983 uma lista utilizada como guia 

para a avaliação de locais contaminados. Essa lista é freqüentemente referida como 

“lista holandesa” ou “lista ABC” (CETESB, 2001). 

A partir da promulgação da lei de proteção do solo (soil protection act) em 

1987, a qual reafirmou o conceito de multincionalidade, o governo holandês, através do 

Ministério da Habitação, Planejamento e Meio Ambiente da Holanda (VROM) 

publicou, em 1994, uma proposta de novos valores de orientação. Estes novos valores 

foram denominados STI (“Streefwaarde” - referência, “Toetsingswaarde” - alerta e 

“Interventiewaarde” - intervenção), estabelecendo três níveis de qualidade para os solos 

e águas subterrâneas (CETESB, 2001): 

• S – Indica o estado inicial do local, tanto para o solo quanto para a 

água subterrânea; 

• T – Indica poluição que requer maiores investigações; 
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• I – Indica estado de intervenção, em que há risco potencial à saúde 

humana e ao ecossistema, requerendo procedimentos de remediação. 

A Tabela 2 apresenta os valores de referência (S, T e I) para HPAs e HTP 

presentes na lista holandesa. 

Tabela 2 – Valores de referência de HPAs e HTP para solos e águas subterrâneas 
segundo a lista holandesa. 

Concentração em peso seco 
(mg.Kg-1) Tipo de solo 

S T I 

0% de argila e 0% de matéria orgânica 0,20 4,10 8,00 
HPA 

25% de argila e 10% de matéria orgânica 1,00 20,50 40,00 

0% de argila e 0% de matéria orgânica 10 505 1000 
HTP 

25% de argila e 10% de matéria orgânica 50 2525 5000 

2.6 – Remediação de Solos 

Os processos utilizados para a remediação de solos, bem como de águas 

subterrâneas, contaminados com derivados de petróleo, pesticidas, etc., são em geral 

processos complexos. Ao se eleger uma determinada solução técnica para a remediação 

do solo, deve-se levar em consideração não somente as características físico-químicas 

do contaminante, mas também a aplicabilidade da técnica adotada em função das 

singularidades do sítio contaminado, observando os objetivos estipulados pela 

legislação ambiental (NOBRE & NOBRE, 2004). 

Recentemente, alternativas que utilizam soluções naturais com menores 

impactos no subsolo vem ganhando destaque. Entretanto, este tipo de solução requer um 

tempo maior de remediação e nem sempre consegue atingir o nível de tratamento 

desejado, sendo necessária a sua aplicação em conjunto com outro tipo de tratamento. 
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2.6.1 – Processos Tradicionais de Tratamento de Solos 

A Tabela 3 sumariza as principais técnicas de remediação de solos, detalhando 

a forma de atuação de cada uma, bem como os contaminantes degradados. 

Tabela 3 – Técnicas de remediação de solos. 

Técnica Descrição Aplicação / 
Contaminante 

Extração de gás no 
solo (SVE) 

Remove, fisicamente, compostos orgânicos voláteis da 
zona de saturação através da aplicação de um sistema 

de vácuo. 
CHCs, BTEX 

Bioaeração 
(Bioventing) 

Acelera a remoção de compostos orgânicos voláteis 
através da aeração da zona vadosa. Estimula a 

biorremediação in-situ. 
CHCs, BTEX 

Air sparting (AIS) 
Remove, fisicamente, contaminantes voláteis e semi-
voláteis através de processos de aeração na zona de 

saturação. Estimula a biorremediação in-situ. 

CHCs, BTEX, 
HPAs, MTBE. 

Bio Sparging 
Acelera a biodegradação de compostos orgânicos por 

estimular a microflora nativa, através de processos 
físicos de aeração do solo na zona de saturação. 

CHCs, BTEX, 
HPAs, MTBE. 

Barreiras Reativas 
Permeáveis (BRPs) 

Barreiras que promovem a passagem das águas 
subterrâneas através de porções reativas que 

promovem a remediação in-situ por processos químicos, 
físicos ou biológicos. 

CHCs, Metais 
pesados. 

Tecnologias 
Térmicas 

Processos térmicos in-situ que destroem contaminantes 
ou possibilitam a aceleração da transferência de fase do 

contaminante no subsolo. 
CHCs, BTEX 

Bioremediação 
Acelerada 

Altera, artificialmente, as condições bioquímicas naturais 
do solo para acelerar a degradação por microrganismos. CHCs, BTEX 

Incineração Materiais escavados são incinerados para remoção de 
compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis 

HPAs, PCBs, 
Pesticidas. 

Fitoremediação 
Plantas apropriadas são utilizadas para promover a 
extração / biodegradação de compostos orgânicos e 

metais no solo. 

BTEX, HPAs, 
CHCs, Pesticidas, 
Metais pesados. 

Lavagem de solo/ 
Reinjeção/ 

Processos Químicos 

A lavagem do solo através de fluidos apropriados 
promove a estripagem e a biodegradação. Compostos 
químicos (surfactantes) podem ser adicionados para 
acelerar a transferência de fase dos contaminantes. 

CHCs, BTEX 

Solidificação/ 
Encapsulamento/Vitri

ficação 

São processos que promovem a imobilização do resíduo 
através de processos químicos e ou/ térmicos. 

CHCs, Metais 
pesados. 

CHCs – Compostos Hidrocarbonetos clorados. 
BTEX – Hidrocarbonetos de Petróleo (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos). 
HPAs – Hidrocarbonetos Aromáticos Policiclícos. 
MTBE – Metil –Terc- Butil Éter 

Fonte: Nobre & Nobre, 2004. 
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2.6.2 – Processos Oxidativos Avançados 

Os processos oxidativos avançados (POAs) têm se destacado nos últimos anos 

como uma tecnologia alternativa ao tratamento de várias matrizes ambientais. A grande 

vantagem desses processos reside no fato deles serem um tipo de tratamento destrutivo, 

ou seja, o contaminante não é simplesmente transferido de uma fase para outra, como na 

separação com carvão ativo, filtração, injeção de vapor e dessorção térmica, mas sim, 

degradados através de uma série de reações químicas (HIGARASHI et al., 2000). 

Esses processos são considerados limpos e não seletivos, degradando diversos 

compostos, independente da presença de outros, podendo ser aplicados na degradação 

de compostos orgânicos tanto na fase líquida, gasosa ou adsorvidos em matrizes sólidas 

(TEIXEIRA & JARDIM, 2004). Podem ser considerados como métodos promissores 

para a remediação de solos contaminados e águas residuárias contendo poluentes 

orgânicos não-biodegradáveis (RODRIGUEZ, 2003). 

Os POAs são altamente competitivos no cenário ambiental e têm sido 

aplicados com sucesso na descontaminação in situ de solos, na desinfecção de água, na 

remoção de cor e de contaminantes orgânicos e inorgânicos em efluentes industriais, no 

tratamento de emissões gasosas e remoção de compostos causadores de odor, além de 

uma outra gama de aplicações na destruição de passivos e ativos ambientais 

(DEGUSSA, 2005). 

Os POAs se baseiam na geração de radicais hidroxila (•OH), que possuem um 

alto poder oxidante, podendo reagir com praticamente todas as classes de compostos 

orgânicos (BIDGA, 1995; RODRIGUEZ et al., 2003; AL-MONANI, 2003). Estes 

radicais podem atacar anéis aromáticos em posições ocupadas por grupo de halogênios, 
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gerando fenóis substituídos. Embora tais radicais sejam altamente reativos, eles reagem 

lentamente com alguns compostos como o ácido acético, maléico e oxálico 

(CHIRON et al., 2000). 

Os POAs atuam de duas maneiras na degradação de compostos orgânicos: 

mineralizando completamente os poluentes a CO2 e água ou obtendo compostos 

intermediários de mais fácil degradação (RODRÍGUEZ et al., 2000; ANDREOZZI, et 

al., 1999). Esses são os mecanismos de atuação no tratamento de substâncias altamente 

tóxicas e persistentes, tais como os organoclorados e derivados de petróleo (MILLER et 

al., 1996; MUSZKAT et al., 1995). 

Segundo Huang et al. (1993), a maioria dos processos oxidativos avançados 

combina um forte oxidante, como o peróxido de hidrogênio (H2O2), catalisadores, como 

íons de metais de transição ou fotocatalisadores, e irradiação, como ultravioleta (UV), 

ultra-som (US), ou feixe de elétrons. 

Os POAs dividem-se em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, com 

geração de radicais hidroxila, com ou sem radiação ultravioleta, conforme mostra a 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Sistemas de tratamentos por POAs. 

Homogêneos Heterogêneos 
Com radiação Sem radiação Com radiação Sem radiação 

O3/UV O3/H2O2 TiO2/O2/UV Eletro-Fenton 

H2O2/UV O3/OH- TiO2/H2O2 /UV - 

O3/H2O2 /UV 
H2O2 /Fe2+ 

(Reagente Fenton) 
- - 

H2O2 /Fe2+/UV 
(Foto-Fenton) 

- - - 

Fonte: Higarashi et al., 2000. 
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Segundo Teixeira & Jardim (2004), os POAs apresentam as seguintes 

vantagens: 

- mineralizam o poluente e não somente transferem-no de fase; 

- são muito usados para compostos refratários a outros tratamentos; 

- transformam compostos refratários em compostos biodegradáveis; 

- podem ser usados com outros processos (pré e pós-tratamento); 

- tem forte poder oxidante, com cinética de reação elevada; 

- geralmente não necessitam um pós-tratamento ou disposição final; 

- tendo sido usado oxidante suficiente, mineralizam o contaminante e 

não formam subprodutos; 

- geralmente melhoram as qualidades organolépticas da água tratada; 

- em muitos casos, consomem menos energia, acarretando menor 

custo; 

- possibilitam tratamento in situ. 

2.6.2.1 – Processos Homogêneos 

Os processos homogêneos ou pseudo-homogêneos caracterizam-se por 

ocorrerem numa única fase. Dentro desses processos, tem-se a utilização de ozônio, 

peróxido de hidrogênio e do Reagente de Fenton (H2O2 + Fe2+) como geradores de 

radicais, na presença ou na ausência de luz. 
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2.6.2.1.1 – Ozônio 

Os processos que utilizam o ozônio têm sido muito estudados para o tratamento 

de efluentes industriais e águas potáveis, uma vez que este tratamento, além de destruir 

as moléculas contaminantes, possui um alto poder de desinfecção, eliminando os 

microorganismos presentes, sejam eles patogênicos ou não. Os radicais hidroxilas são 

gerados pela decomposição do H2O2 oriundo da fotólise do ozônio segundo as reações 

descritas pelas Equações (01) e (02). 

3 2 2 2 2O H O hv H O O+ + → +  (01)

2 2 2H O hv OH •+ →  (02)

O desempenho do método pode ser melhorado com a adição do peróxido, 

fazendo com que mais radicais sejam gerados. Porém apresenta uma desvantagem que é 

a dificuldade de transferência de massa do ozônio gasoso para a fase líquida. 

2.6.2.1.2 – H2O2 

O H2O2 é uma substância bastante versátil, podendo ser utilizado para as mais 

variadas finalidades, devido ao seu caráter seletivo sob determinadas condições. 

Portanto, controlando-se fatores como temperatura, concentração, tempo de reação, 

adição ou não de catalisadores etc., o H2O2 pode ser utilizado para oxidar um 

determinado oxidante mesmo na presença de outro, ou ainda originar diferentes 

produtos de oxidação para uma mesma espécie oxidável. A utilização de H2O2 no 

tratamento de águas, esgotos e efluentes industriais é praticada a pelo menos 20 anos em 

países desenvolvidos (MATTOS et al., 2003). 
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O H2O2 tem sido utilizado como agente oxidante para alguns compostos 

orgânicos, entretanto, quando utilizando sozinho não alcança bons resultados, porém 

quando utilizado associado à radiação ultravioleta e/ou um catalisador torna-se um 

excelente oxidante. Como desvantagens da utilização do H2O2 pode apontado o fato da 

taxa de oxidação química do poluente ser limitada pela taxa de formação dos radicais 

hidrolixa e ser depende da matéria orgânica presente e da quantidade de oxidante 

adicionada ao sistema. 

2.6.2.1.3 – H2O2 / UV 

O mecanismo de formação dos radicais hidroxilas mais aceito é o da fotólise, 

ou seja, a ruptura da ligação O-O pela luz ultravioleta, formando dois radicais hidroxila, 

Equação (03): 

( )2 2 254 nm 2H O hv HO•+ →  (03)

Comprimentos de onda de luz UV na faixa de 200-280 nm atuam na 

dissociação do H2O2, sendo comum a utilização de lâmpadas de mercúrio emitindo um 

comprimento de onda de 254 nm (BALI, 2004). 

Stepnowsk et al., (2002) e Juang et al., (1997) relatam a degradação de 

compostos orgânicos presentes em efluentes de indústrias petroquímicas utilizando o 

peróxido de hidrogênio assistido pela radiação ultravioleta. O sistema H2O2/UV é 

geralmente indicado para o tratamento terciário, na fragmentação de espécies 

recalcitrantes. Segundo Chen et al., (2003), o sistema H2O2/UV pode ser aplicado no 

tratamento de contaminantes orgânicos variando de ppb até ppm, convertendo-os em 

compostos inorgânicos inócuos. 
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2.6.2.1.4 – H2O2 / Fe / UV (Foto-Fenton) 

Em 1894, H. J. H. Fenton descobriu que os íons de ferro catalisavam a 

oxidação do ácido tartárico pelo H2O2. Desde então, a combinação entre sais de ferro e 

H2O2 é conhecida como “reagente de Fenton” (FENTON, 1894; LIPCZYNSKA-

KOCHANY, 1991; BURBANO et al., 2005). 

O poder oxidante do reagente Fenton (H2O2/Fe2+) é atribuído aos radicais 

hidroxilas provenientes da decomposição catalítica do peróxido de hidrogênio em meio 

ácido (GHISELLI, 2002), cuja reação geral é representada pela Equação (04): 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH + OH- (04)

O reagente de Fenton vem sendo estudado e aplicado na remediação de solos e 

outras matrizes sólidas contaminadas por poluentes orgânicos (BOGAN & TRBOVIC, 

2003), bem como em meio líquido. Estudos relatam a aplicação do reagente Fenton ao 

tratamento de compostos aromáticos policlorados (SEDLACK & ANDREN, 1991), 

vários herbicidas (PIGNATELLO, 1992; ARNOLD et al., 1995; BIER et al., 1999) e 

pesticidas (HIGARASHI et al., 1999; GHISELLI, 2002). 

O reagente de Fenton tem sido estudado no tratamento de efluentes contendo 

petróleo. O peróxido de hidrogênio se decompõe no radical hidroxila, que é um forte 

oxidante não específico, reagindo com compostos orgânicos em suas imediações sob 

taxas superficiais controladas (KONG et al.,1998). 

A produção de radicais hidroxilas a partir da atuação de sais de ferro naturais 

do próprio solo, principalmente magnetita, goetita e hematita, é objeto de alguns 

estudos, sendo relatada pela primeira vez por Watts et al., (1990), e é conhecido como 
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Fenton-like. Portanto, na descontaminação de solos deve-se verificar a possibilidade de 

utilizar o próprio ferro do solo (CROFT et al., 1992; WATTS et al., 1993; KONG et al., 

1998). Sendo, neste caso, importante investigar a quantidade de ferro disponível 

presente no solo, para avaliar a necessidade ou não da adição de mais ferro ao solo 

(CHAMARRO et al., 2001; KONG et al.; 1998; WATTS et al., 2000). 

A geração de radicais hidroxilas e a eficiência da oxidação são influenciadas 

pelo pH. Em valores de pH acima de 4 o ferro precipita na forma de hidróxido e a 

eficiência da oxidação diminui. O excesso de H2O2 pode provocar uma 

autodecomposição, formando água e oxigênio, para a recombinação dos radicais 

hidroxilas, portanto, é importante estabelecer uma quantidade ótima de H2O2 a ser 

adicionada (SILVA, 2004). O ponto ótimo das reações foto-catalisadas tem sido 

apontado como sendo a pH 3 (WATTS et al., 1990). 

Segundo Utset et al., (2000), a formação de radicais hidroxilas em pH 

inferiores a 3 tem sido questionada, apontando-se a existência de complexos de Fe(II)-

H2O2 como responsáveis pelo ataque de moléculas orgânicas. Em soluções ácidas, a 

adição a uma ligação dupla ou a extração de um hidrogênio é admitida como o primeiro 

passo do ataque do radical hidroxila às espécies orgânicas (SILVA, 2004). 

Ghaly et al. (2001) observaram o efeito do pH na degradação do p-clorofenol, sob pH 3 

verificando que houve degradação de 100 % com o Fe(III) e 98 % com o Fe(II) e sob 

pH 5 houve degradação de apenas 74 % com o Fe(III) e 68 % com o Fe(II). 

O processo que combina a aplicação da radiação UV a uma reação de Fenton é 

denominado de reação Foto-Fenton. A fotólise do H2O2 acelera a produção de radicais 

OH●, contribuindo assim para alcançar uma eficiência mais elevada (TEIXEIRA & 

JARDIM, 2004). Esse processo pode aumentar a eficiência de degradação dos 
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compostos orgânicos, devido à contínua regeneração do ferro (II) via foto-redução do 

ferro (III), Equação (05). Os comprimentos de onda mais importantes para este processo 

são os que se situam entre 300 e 400 nm (KRUTZLER & BAUER., 1999; 

ANDREOZZI et al., 1999; CHEN et al., 2001). 

3 2
2

hvFe H O Fe H HO+ + + •+ → + +  (05)

2.6.2.2 – Processos Heterogêneos 

Vários semicondutores têm sido utilizados como catalisadores nos POAs 

heterogêneos, dentre os quais o dióxido de titânio (TiO2), que tem demonstrado ser o 

mais adequado pela sua eficiência, estabilidade, atoxicidade e insolubilidade em água 

(PERCHERANCIER et al.,1995). 

A fotocatálise heterogênea utilizando o semicondutor TiO2 tem sido 

amplamente estudada para a descontaminação ambiental e o tratamento de efluentes 

líquidos e ou gasosos. O mecanismo de ação baseia-se na absorção pelo TiO2 de fótons 

de energia suficiente para que o elétron seja promovido da banda de valência para a 

banda de condução do semicondutor ( )abs band gapE E −≥ , gerando sítios oxidantes 

(lacunas) na banda de valência. Estas lacunas possuem potenciais capazes de oxidar a 

água adsorvida na superfície do semicondutor a radicais hidroxilas, que por sua vez 

desencadeiam as reações de oxidação que resultam na destruição dos compostos 

orgânicos presentes no meio. Os elétrons promovidos para a banda de condução podem 

migrar para a superfície do catalisador gerando sítios redutores capazes de reduzir o 

oxigênio a radicais superóxidos (PERNYESZI & DEKANY, 2004). A Figura 2 

apresenta o mecanismo de ativação de um semicondutor de forma simplificada. 
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 Fonte: Teixeira & Jardim (2004). 

Figura 2 – Mecanismo simplificado para ativação de um semicondutor. 

2.7 – Modelo Cinético 

Vários mecanismos foram propostos na literatura para caracterizar a 

decomposição do H2O2 e a oxidação de compostos orgânicos, em matrizes líquidas ou 

sólidas. A partir destes mecanismos Miller & Valentine (1995), propuseram uma 

hipótese para a oxidação de um contaminante (quinolina), em que a sua oxidação ocorre 

com o auxílio de intermediários formados na superfície das partículas de solo, que 

catalisariam a decomposição do H2O2. Portanto, a taxa de oxidação do contaminante 

pode ser proporcional à taxa de decomposição do H2O2, conforme a Equação (06): 

[ ] [ ]2 2co n tam in an ted d H O
k

d t d t
=  (06)

em que k é uma constante de proporcionalidade. A relação representada pela Equação 

(06) implica que uma quantidade de contaminante oxidada é proporcional a uma 

quantidade de H2O2 decomposta, conforme Equação (07): 



 
24

[ ] [ ]2 2co n tam in an te k H O∆ = ∆  (07)

A taxa de decomposição do H2O2 pode ser descrita para testes em batelada 

como uma cinética simples de primeira ordem, conforme Equação (08): 

[ ]
[ ]

2 2

2 2 0

ln o b s

H O
k t

H O
= −  (08)

em que t e kobs são, respectivamente, o tempo de reação e a constante de velocidade de 

primeira ordem. 

A cinética de degradação do contaminante é mais complexa que a cinética de 

decomposição do H2O2 apresentada na Eq. (08). 

A degradação de um contaminante no solo pode ser representada pelo esquema 

da Figura 3. 

 
Figura 3 – Modelo fenomenológico proposto para a decomposição do H2O2 e 

degradação de um contaminante no solo, segundo Miller & Valentine (1995). 
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Analisando o esquema sumarizado na Figura 3 pode-se extrair os seguintes 

elementos: 

- a decomposição do H2O2 e a formação de intermediários reativos 

(OH  ou O2-) obedece a uma taxa limitante da reação de catálise na 

superfície da partícula; 

- uma reação de competição dos intermediários ou intermediários afins 

com a superfície; 

- uma reação do mesmo intermediário com o contaminante livre. 

Estas observações podem ser representadas pelas Equações (09) e (10). Sendo I 

um intermediário (OH  e O2-). 

1 2
2 2 2 2su p erfíc ie su p erfíc ie

k kH O I O H O  →   → +  (09)

3 Contaminante  ProdutokI + →  (10)

As Equações (09) e (10) podem ser representadas pelas Equações (11), (12) e 

(13), em que [M] é a concentração de sólidos dada pela razão da massa de solo (g) pelo 

volume de água (mL) e [C] é a concentração do contaminante. 

[ ] [ ] [ ]
2 2

2 2
1 2 2  H O

d H O
r k H O M

dt
= = −  (11)

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1 2 2 2 3   
d I

k H O M k I M k C I
dt

= − −  (12)
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[ ] [ ] [ ]3  
d C

k C I
dt

= −  (13)

Considerando o estado estacionário na Equação (12), temos as Equações (14) e 

(15): 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1 2 2 2 30    
d I

k H O M k I M k C I
dt

≅ = − −  (14)

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]

1 2 2

2 3

 k H O M
I

k M k C
=

+
 (15)

Substituindo a Equação (15), na Equação (13), temos a Equação (16): 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]

2 2
3 1

2 3

 
C

d C H O M
r k k C

dt k M k C
= = −

+
 (16)

As Equações (11) e (16) representam a decomposição do peróxido de 

hidrogênio e a decomposição do contaminante, respectivamente.  
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta investigação experimental, utilizaram-se três amostras de solos 

diferentes. Uma amostra de solo contaminado por uma mistura de óleos, oriundo de 

uma indústria do estado de Pernambuco (estudo de caso), denominada de amostra S1, e 

duas amostras de solo, coletadas na região metropolitana do Recife, (S2) e (S3), sendo 

estas posteriormente contaminadas em laboratório com óleo diesel. 

Estudou-se inicialmente a ação do processo Foto-Fenton, através da aplicação 

direta do H2O2 sobre o solo (S1) e adicionando-se ferro na forma de FeSO4, para 

degradar os contaminantes presentes no solo, avaliando-se também o pH e o tempo de 

exposição à radiação solar, buscando otimizar as condições do processo. A partir destas 

condições partiu-se para estudar as amostras de solo S2 e S3. Por fim, as cinéticas de 

decomposição do H2O2 e de degradação do contaminante na amostra de solo S1 foram 

avaliadas. 

3.1 – Amostragem 

O solo S1 foi contaminado por uma mistura de óleos provenientes de um 

vazamento ocorrido no pátio de uma empresa. O solo contaminado foi removido e 

estocado. O procedimento de amostragem consistiu na coleta de 29 amostras, que foram 

utilizadas para se obter uma amostra composta, representativa dos 29 pontos. A Figura 4 

apresenta a distribuição dos pontos de coleta. A amostragem foi realizada de acordo 

com a NBR-10007/1987 para amostragem de resíduos. 
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Figura 4 – Pontos de amostragem. 

 

As amostras de solo S2 e S3 são solos característicos da região metropolitana do 

Estado de Pernambuco. Essas amostras foram contaminadas em laboratório pela adição 

de uma quantidade aleatória de óleo diesel, para simular um derramamento que possa 

vir a ocorrer. As amostras foram revolvidas várias vezes para garantir a perfeita 

homogeneização (Figura 5). Em seguida, as amostras foram acondicionadas em frascos 

de vidro à temperatura de 4 °C. 

Figura 5 – Contaminação das amostras S2 e S3. 
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3.2 – Caracterização das amostras. 

Os ensaios para a caracterização das amostras de solo foram realizados 

segundo a metodologia estabelecida pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA (EMBRAPA, 1997). 

As características físicas e químicas avaliadas foram: granulometria, pH, 

matéria orgânica (g.kg-1), COT (g.kg-1) e ferro disponível (g.kg-1). 

3.3 – Métodos analíticos 

3.3.1 – Determinação de COT (Método Walkey-Black modificado). 

A quantificação do contaminante foi feita através da determinação do Carbono 

Orgânico Total (COT), cujo método analítico empregado foi o método de Walkey-Black 

modificado, descrito por EMBRAPA, (1997). Este método analítico encontra-se no 

Anexo A. 

O método consiste na oxidação do carbono presente no solo pelo dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) em meio ácido, formando gás carbônico e água, conforme a 

Equação (17). 

( )2 2 7 2 4 2 2 4 2 4 23
3 2 8 3 2 2 8C K Cr O H SO CO Cr SO K SO H O+ + → + + +  (17)

O excedente de K2Cr2O7 que não é utilizado na oxidação do carbono orgânico 

é determinado através de titulação com o sulfato ferroso (FeSO4). 



 
30

3.3.2 – Determinação de Hidrocarbonetos totais de petróleo 

(Métodos EPA – 3550/ILM 05.1). 

A análise de compostos orgânicos em matrizes ambientais como o solo, muitas 

vezes, envolvem várias etapas. Existem vários métodos que podem ser aplicados e a 

escolha do método apropriado a ser utilizado dependerá da facilidade e da 

disponibilidade de material para realizá-lo nas condições do laboratório. 

Para a determinação dos HTP foi utilizado o método de extração EPA – 3550 

em conjunto com o método de quantificação EPA – ILM 05.1, os quais se encontram no 

Anexo B, respectivamente. A Figura 6 ilustra a extração do HTP via Soxhlet. 

 

Figura 6 – Extração de HTP via Soxhelt. 

3.3.3 – Extração e quantificação dos HPAs 

Os procedimentos para a determinação dos HPAs foram os mesmos utilizados 

por Almeida, (2003). A extração dos HPAs da matriz sólida foi realizada via Soxhlet e 

as etapas de clean up em colunas recheadas com sílicas lavada e básica. As 
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determinações de HPAs foram feitas por CG/MS, utilizando-se um cromatógrafo 

Shimadzu – QP5050A, pela técnica de monitoramento de íon seletivo (Selective Íon 

Monitoring – SIM). A obtenção dos tempos de retenção foi feita através da injeção do 

padrão em modo de varredura (SCAN), enquanto a curva foi realizada no modo SIM, 

por ser este o mais sensível. As condições de operação do cromatógrafo são 

apresentadas na Tabela 5. Estas análises foram realizadas nas dependências do 

Laboratório de Química Ambiental do Instituto de Química da Universidade Estadual 

de Campinas (LQA/IQ/UNICAMP). 

Tabela 5 – Parâmetros cromatográficos das análises de HPAs. 

Parâmetro Método para HPA 
Coluna DB-5; 25 m; 0,20 mm d.i; 

0,33 µm filme  

Programação Rampa T0 = 80°C.min-1, 25°C.min-1 
até 110°C, 3 °C.min-1 

285°C.5min-1 

Modo de Injeção Splitless por 1 min. seguido 
de Split 1:20 

Volume de Injeção 1 µL 

Modo de Detecção SIM 

Faixa de Varredura 45 – 350 u 

Energia de Ionização 70 eV 

Gás de arraste Hélio a 1 mL.min-1 a 80°C 

Temperaturas 280°C (interface e injetor) 

 

Maiores detalhes sobre os métodos empregados também podem ser obtidos 

através do endereço eletrônico da EPA (http:/www.epa.gov), no qual a agência 

disponibiliza todos os seus métodos para coleta, extração e preservação de amostras em 

várias matrizes ambientais e em Silva (2002). A metodologia de extração utilizada 

encontra-se no Anexo C. 
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3.3.4 – Determinação do H2O2 (Método do Permanganato de 

Potássio). 

A determinação do H2O2 baseia-se na reação entre o permanganato de potássio 

KMnO4 e o H2O2 em meio ácido, conforme a Equação (18): 

4 2 4 2 2 4 4 2 22 4 5 2 2 8 5KMnO H SO H O KHSO MnSO H O O→+ + + + +←  (18)

A metodologia empregada para a quantificação do H2O2, bem como o preparo 

e padronização do KMnO4 são descritos por Vogel, (1960), a qual se encontra no 

Anexo D. 

3.4 – Estudo da degradação dos contaminantes pelo Processo 

Foto-Fenton. 

3.4.1 – Estudo da amostra S1. 

3.4.1.1 – Experimento fatorial completo 23. 

A fim de encontrar as condições ótimas de degradação dos contaminantes pelo 

processo Foto-Fenton foram realizados experimentos estatisticamente planejados, do 

tipo fatorial completo em dois níveis (2k), em que k é o número de parâmetros ou 

variáveis de entrada estudadas. As variáveis de entrada foram: quantidade de ferro (Fe), 

pH e tempo de exposição à luz solar (t). Portanto, o experimento teve configuração 23, 

totalizando 8 experimentos, tendo como variável de saída ou resposta o percentual de 

degradação de carbono orgânico total (% COT). 



 
33

A análise de COT foi eleita para esta fase do experimento, por fornecer uma 

idéia da degradação do contaminante, verificando-se posteriormente qual contaminante 

especificamente foi degradado. 

A Tabela 6 apresenta os níveis das variáveis estudadas. Os experimentos foram 

realizados de forma aleatória de modo a minimizar os efeitos de erros devido à repetição 

dos experimentos (BARROS NETO et al, 2001). 

Tabela 6 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial (23) para 
a degradação do contaminante na amostra S1. 

Níveis 
Variáveis 

Inferior (-) Central (0) Superior (+)

Quantidade de Ferro (Fe) S/adição 0,72 mmol 1,44 mmol 

pH 3 S/ajuste S/ajuste 

Tempo de exposição a luz solar (t) 8 horas 12 horas 16 horas 

 

3.4.1.2 – Procedimento experimental 

O procedimento experimental constou na pesagem de 5g da amostra de solo em 

um Becker de 600 mL, seguido do ajuste do pH, através da adição de H2SO4 (4,5 N) ou 

NaOH (4,5 N) com auxílio de papel de pH da marca Merck, e adição do FeSO4 (0,18 

mol.L-1) quando necessários, de acordo com as condições da Tabela 6. A adição de 

H2O2 foi realizada gradativamente, para não haver a possibilidade de formar radicais 

hidroperoxilas. Para o tempo de 8h (apenas 1 dia) adicionaram-se 170,4 mmol (10mL) 

de H2O2 a cada hora e para o 16h (2 dias) adicionaram-se 85,2 mmol (5mL) a cada hora, 

totalizando 1363,2 mmol (80mL) de H2O2. Foi utilizada uma solução de H2O2 comercial 

de 17,04 mol.L-1 (59,0%) em todos os experimentos. Os experimentos foram expostos 

ao sol das 9:00 às 17:00h. 
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A Figura 7a apresenta uma série de experimentos de degradação dos 

contaminantes expostos à luz solar, logo após a adição do H2O2. Pode-se observar na 

Figura 7b o borbulhamento da amostra devido a intensa liberação de O2. 

 
(a) (b) 

Figura 7 – Experimentos de degradação de  contaminantes em solo pelo processo Foto-
Fenton: (a) série de experimentos, (b) liberação de O2 ocorrida após a adição 
do H2O2. 

 

A quantificação do COT sofre interferência na presença do H2O2. Portanto, 

para remover H2O2 eventualmente remanescente no solo, ao final de cada experimento, 

antes das amostras serem analisadas, elas foram filtradas e lavadas várias vezes com 

água destilada. Fez-se um teste qualitativo com o líquido filtrado, em que foram 

adicionadas algumas gotas de KMnO4, que agia como indicador da presença de H2O2. 

Caso a presença de H2O2 fosse identificada, repetia-se o procedimento de lavagem da 

amostra. 

3.4.1.3 – Testes da variação da quantidade de H2O2 adicionada na 

degradação do COT. 

A fim de avaliar a degradação do % COT, para quantidades menores de H2O2 

(170,4; 340,8 e 681,6 mmol) que as utilizadas nos experimentos anteriores 

(1363,2 mmol), realizou-se uma série de experimentos em que se variou apenas a 
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quantidade de H2O2  adicionado, portanto, não houve ajuste do pH e nem adição de 

ferro, para um tempo experimental de 8 horas, conforme apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Influência da variação da quantidade de H2O2 
adicionada para a amostra S1. 

Ensaio 
Quantidade 

Adicionada de 
H2O2 (mmol) 

N° de 
adições

Quant. Total 
H2O2(mmol) 

1 21,30 8 170,40 

2 42,60 8 340,80 

3 82,20 8 681,60 

4 170,40 8 1363,20 

 

3.4.1.4 – Experimento Fatorial Fracionário 24-1 para a amostra S1. 

Buscando uma redução da quantidade de H2O2 utilizada, possibilitando um 

processo mais econômico, nesta etapa do experimento adicionou-se uma alíquota de 

água destilada, correspondente a 10 mL, à amostra de solo e homogeinizou-se, antes da 

adição do H2O2. A consistência adquirida pela mistura amostra + água (lama), 

favoreceu um melhor contato entre o H2O2 e os contaminantes presentes na amostra. 

Nos experimentos anteriores (item 3.4.1.1), não foram realizadas análises de 

HPAs, pois trata-se de análises de alto custo; optando-se inicialmente por avaliar a 

degradação dos contaminantes através do COT. A partir destes experimentos julgou-se 

ser conveniente a realização dos HPAs. 

A Tabela 8 apresenta as variáveis e seus respectivos níveis estudados: 

quantidade de ferro (Fe), pH, tempo de exposição à luz solar (t) e quantidade de H2O2 

(P). Portanto, o experimento teve configuração 24-1, totalizando 8 experimentos, tendo 

como variáveis de resposta o % COT e ΣHPAs. 
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Tabela 8 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial fracionário 
(24-1) para a degradação do contaminante na amostra S1. 

Níveis Variáveis 
Inferior (-) Central (0) Superior (+)

Quantidade de Ferro (Fe) S/adição 0,045 mmol 0,09 mmol 

pH 3-4 4-5 S/ajuste 

Tempo de exposição à luz solar (t) 4 h 6 h 8 h 

Quantidade de H2O2 (P) 51,12 mmol 68,16 mmol 85,20 mmol 

 

3.4.1.5 – Teste da influência da quantidade de ferro na degradação do 

COT. 

Neste experimento fixou-se a quantidade de H2O2 adicionada em 170,40 mmol, 

variou-se a quantidade de ferro adicionada (sem adição, 0,09 mmol, 0,18 mmol, 

0,54 mmol, 0,90 mmol) e o pH não foi ajustado, para um tempo experimental de 

8 horas, fixando-se a quantidade de amostra de solo utilizada em 5g. O objetivo deste 

experimento foi observar a participação do ferro nativo do solo na formação do reagente 

Fenton (Fenton-like) e avaliar a influência da quantidade de ferro adicionada na 

degradação do COT. 

3.4.2 – Estudo da amostra S2 e S3. 

Para avaliar as condições experimentais otimizadas obtidas para a amostra S1, 

realizaram-se novos experimentos com duas amostras de solos diferentes, S2 e S3, 

contaminadas em laboratório, por óleo diesel. Estas amostras apresentam características 

granulométricas, bem como quantidades de matéria orgânica, pH e quantidade de ferro 

nativo diferentes. 
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3.4.2.1. – Experimento fatorial fracionário 24-1 para as amostras S2 e S3. 

A Tabela 9 apresenta as variáveis e seus respectivos níveis estudados: 

quantidade de ferro (Fe), pH, tempo de exposição à luz solar (t) e quantidade de H2O2 

(P). Portanto, o experimento teve configuração 24-1, totalizando 8 experimentos, tendo 

como variáveis de resposta o % COT e ΣHPAs. 

Tabela 9 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial fracionário 
(24-1) para a degradação do contaminante nas amostras S2 e S3 

Níveis Variáveis 
Inferior (-) Central (0) Superior (+)

Quantidade de Ferro (Fe) S/adição 0,036 mmol 0,072 mmol 

pH 3-4 4-5 S/ajuste 

Tempo de exposição à luz solar (t) 8 h 24 h 40 h 

Quantidade de H2O2 (P) 34,08 mmol 51,12 mmol 68,16 mmol 

 

3.5 – Estudo cinético. 

Foram realizados estudos da cinética de degradação do contaminante presente 

na amostra S1, bem como a determinação da velocidade de decomposição do H2O2, a 

fim de verificar o ajuste do modelo cinético proposto. 

Para a realização dos experimentos de degradação pesaram-se 8 porções de 1 g 

do solo S1. Cada porção foi transferida para um Becker de 100 mL, juntamente com 

17,04 mmol de H2O2 (1 mL) e 2 mL de água destilada. O conteúdo de cada Becker foi 

homogeneizado e, em seguida, todos foram expostos simultaneamente a radiação solar 

das 9:00 e 17:00 horas. A cada hora uma das porções era recolhida, totalizando um 

período de 8 horas. Após sua retirada a porção foi filtrada, em papel de filtro qualitativo, 
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e diluída em um balão de 200 mL. A parte sólida foi analisada para determinação do 

% COT e o líquido filtrado foi utilizado para a determinação do H2O2. 

A cinética foi avaliada através da quantificação do COT e do H2O2. Estes 

experimentos foram realizados em triplicada, correspondendo a um total de 24 

experimentos. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

Neste capitulo serão discutidos os resultados obtidos da degradação dos 

contaminantes para as amostras de solos contaminados, e avaliação do processo cinético 

de degradação dos contaminantes e da decomposição do H2O2. 

4.1 – Resultado da caracterização físico-química das amostras. 

A caracterização físico-química resumida dos solos S1, S2 e S3 é apresentada na 

Tabela 10, esta foi realizada antes da contaminação das amostras. A Tabela 10 também 

apresenta, em sua parte inferior, os valores de matéria orgânica e COT das amostras 

após a contaminação. A caracterização completa das amostras encontra-se no 

Apêndice A. 

Tabela 10 – Propriedades físicas e químicas das amostras S1, S2 e S3. 

Valores Propriedades 
S1 S2 S3 

pH 5,40 6,00 5,10 

Areia (%) 69,80 78,00 89,50 

Silte (%) 19,60 12,00 4,00 

Argila (%) 11,60 10,00 6,50 

Matéria orgânica (g.kg-1) 19,31 1,35 13,40 

COT (g.kg-1) 11,80 0,75 7,80 

Ferro (g.kg-1) 10,11 9,14 0,60 

Solo contaminado 

Matéria orgânica (g.kg-1) 29,00 40,69 54,48 

COT (g.kg-1) 16,80 23,60 31,60 
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As propriedades de maior importância para o processo Foto-Fenton são: teor de 

matéria orgânica, quantidade de ferro e pH. 

Os solos estudados têm caráter levemente ácido, apresentando pH entre 5,0 e 

6,0. São predominantemente arenosos e apresentam teores de ferro de 10,11; 9,14 e 0,60 

g kg-1 para as amostras S1, S2 e S3, respectivamente. 

A Tabela 11 apresenta as características de alguns solos em que foi utilizado o 

processo Fenton presentes na literatura. Estes solos apresentam características 

semelhantes às dos solos estudados, principalmente a quanto a presença de ferro. Nestes 

trabalhos o processo Fenton-like foi utilizado com sucesso. 

Tabela 11 – Características de solos tratados pelo processo Fenton presentes na 
literatura. 

Característica do solo 
Solo Ferro 

(g kg-1) 
pH Matéria Orgânica

(%) 
Referência 

Arenoso siltoso - 7,1 3,00 FLOTRON et al., 2005 

Arenoso 16,03 6,5 0,19 

Argiloso 28,16 6,5 1,55 
BACIOCCHI et al., 2004 

Siltoso arenoso 35,50 7,8 0,11 WATTS et al., 2002 

Arenoso 8,80 6,4 0,50 WATTS et al., 2000 

Arenoso 0,80 6-7 0,04 RAVIKUMAR & GUROL, 
1994 

 

A amostra S1 apresenta teor de ferro próximo ao apresentado por 

Baciocchi et al., (2004), ao estudar um solo arenoso, a amostra S2 apresenta teor 

prómixo ao de Watts  et al., (2000). A amostra S3 possui um teor de ferro mais baixo 

aproximando-se do trabalho apresentado por Ravikumar & Gurol (1994). Quanto ao pH 

as amostras em estudo apresentaram valores inferiores ao apresentado pela literatura. Os 

teores de matéria orgânica encontrados nas amostras foram 1,93; 0,14 e 1,34 % para as 
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amostras S1, S2 e S3 respectivamente, estes valores se situam dentro da faixa estudada 

pelos autores apresentados na Tabela 11. 

4.2 – Comparação dos níveis de contaminação das amostras 

com a legislação holandesa. 

A Tabela 12 apresenta o teor de contaminação, em termos de ΣHPAs e HTP, 

nas amostras S1, S2 e S3 e os limites permitidos pela legislação holandesa. Observa-se 

que em todas as amostras os HTP encontravam-se acima do nível T (alerta), indicando 

poluição. 

Tabela 12 – Contaminantes e níveis de contaminação da lista holandesa. 

Concentração (mg.kg-1) Legislação holandesa 
(mg.kg-1) Contaminantes 

S1 S2 S3 S T I 

HTP 3443 57570 68200 50 2525 5000 

ΣHPA n.d.* 113,10 84,20 1 20,50 40 

(*) n.d. – não detectado. 

Fonte: CETESB (2001). 

 

A concentração do ΣHPAs (Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, 

Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo[a]antraceno, Criseno, 

Benzo[k]fluoranteno, Benzo[b]fluoranteno, Benzo[a]pireno, Indeno[123-cd]pireno, 

Dibenzo[ah]antraceno, Benzo[ghi]perileno) encontra-se acima do nível I para as 

amostras S2 e S3, indicando intervenção e risco a saúde humana e ao ecossistema, 

requerendo procedimentos de remediação. Na amostra S1 não foi detectada a presença 

de HPAs. 
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Na Figura 8 encontram-se os teores de HPAs individuais nas amostras S2. e S3 

após a contaminação. Dentre os HPAs os que apresentaram maiores concentrações são: 

naftaleno e fenantreno. 
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Figura 8 – HPAs individuais presentes nas amostras S2 e  S3 após contaminação. 

 

Na Figura 9a estão presentes os ΣHPAs encontrados nas amostras S2 e S3, após 

sofrerem contaminação e os limites permitidos pela legislação holandesa. Ambas 

alcançaram valores superiores ao dobro do permitido para o nível I, que indica estado de 

intervenção. 

A Figura 9b apresenta os valores de HTPs encontrados nas amostras. A 

amostra S1 superou o nível T (alerta) da legislação holandesa e as amostras S2 e S3 o 

nível I. 
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Figura 9 – Comparativo entre o ΣHPAs (a) e os HTPs (b) presentes nas amostras e os 
níveis estabelecidos pela legislação holandesa. 

4.3 – Tratamento utilizando reagente Fenton. 

4.3.1 – Resultados obtidos com a amostra S1. 

4.3.1.1 – Planejamento fatorial 23. 

Os resultados obtidos pelo planejamento fatorial 23, apresentados na Tabela 13, 

indicam que em todas as condições, a degradação do COT ficou entre 71 e 84 %. Em 

todos os experimentos a quantidade de peróxido de hidrogênio adicionada foi de 

1363,20 mmol (80 mL). 
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Tabela 13 – Resultados do planejamento fatorial 23 para 
amostra de solo S1. 

Ensaio Fe 
(mmol) pH Tempo de Exposição 

ao sol(h) %COT 

1 S/adição 3 8 74,32 

2 1,44 3 8 71,1 

3 S/adição S/ajuste 8 77,5 

4 1,44 S/ajuste 8 79,9 

5 S/adição 3 16 77,7 

6 1,44 3 16 77,9 

7 S/adição S/ajuste 16 79,7 

8 1,44 S/ajuste 16 84,0 

9 0,72 S/ajuste 12 75,7 

10 0,72 S/ajuste 12 75,7 

 

A Tabela 14 apresenta os efeitos principais das variáveis e de suas interações. 

Observou-se que nenhum dos efeitos principais, bem como de suas interações, foram 

estatisticamente significativos ao nível de confiança de 95 %, embora a literatura relate 

a influência destas variáveis sobre a degradação dos contaminantes (GHALY et al., 

2001; WATTS et al., 2000; CHEN et al., 2001). 

Tabela 14 – Efeitos principais e interações 
para o planejamento fatorial 23, 
para amostra S1. 

Parâmetros Valores Estimados 
Fe -1,4 

pH 1,4 

t 2,0 

Fe x pH 4,7 

Fe x t 3,7 

pH x t 1,1 

Média global 78,1 
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Fazendo-se uma análise de contrastes entre os níveis de cada variável, percebe-

se que há uma melhora de 0,44; 5,02 e 4,12 % na resposta do Fe, pH e t, 

respectivamente, ao se passar do nível inferior para o nível superior. 

A partir destes resultados optou-se por uma nova avaliação das variáveis 

estudadas, em outros níveis, e incluindo a quantidade de peróxido de hidrogênio a ser 

utilizada, sendo realizado um planejamento experimental fracionário 24-1. 

4.3.1.2. – Experimento variando a quantidade de H2O2 adicionada. 

A Tabela 15 apresenta a influência da quantidade de H2O2 adicionada sobre o 

percentual de degradação do COT. Observou-se que para quantidades menores 

170,40 mmol (10 mL) alcançou-se um percentual de degradação de 70 %, muito 

próximo ao alcançado com a utilização de 1363,20 mmol (80 mL), que alcançou um 

percentual médio de remoção de 75 %, conforme ilustrado pela Figura 10, comprovando 

ser possível reduzir a quantidade de H2O2 e conseqüentemente o custo do tratamento do 

solo. 

Tabela 15 – Influência da variação da quantidade 
adicionada de H2O2 para amostra S1 

Ensaio H2O2(mmol) %COT 
1 170,40 69,70 

2 340,80 75,00 

3 681,60 74,40 

4 1363,20 75,00 
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Figura 10 – Degradação de COT (%) em função da quantidade 
adicionada de H2O2 

 

4.3.1.3. – Experimento fatorial fracionário 24-1 com a amostra S1. 

A Tabela 16 apresenta a matriz de experimentos, bem como os resultados 

obtidos no planejamento experimental 24-1 para a amostra S1, sendo os valores dos 

resultados apresentados correspondentes as médias das duplicatas. Observa-se que a 

redução no percentual de COT variou de 61,2 a 72,9 %. 

Não foi detectada a presença de HPAs na amostra. Porém, os valores de HTP 

indicam que os contaminantes presentes são hidrocarbonetos, provavelmente 

hidrocarbonetos alifáticos. 
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Tabela 16 – Matriz e resultados do experimento fatorial fracionário 
24-1 para amostra S1, em termos de %COT removido. 

Ensaio 
Tempo de 
exposição 

(h) 

Quant. 
de H2O2 
(mmol) 

Quant. de 
Ferro 

(mmol) 
pH %COT 

(Média) 

1 4 51,12 S/adição 3-4 72,0 

2 8 51,12 S/adição S/ajuste 72,9 

3 4 85,20 S/adição S/ajuste 70,1 

4 8 85,20 S/adição 3-4 71,8 

5 4 51,12 0,09 S/ajuste 61,2 

6 8 51,12 0,09 3-4 71,0 

7 4 85,20 0,09 3-4 68,4 

8 8 85,20 0,09 S/ajuste 67,7 

9 6 68,16 0,045 4-5 68,0 

10 6 68,16 0,045 4-5 69,6 

 

Os efeitos das variáveis e de suas interações foram avaliados através do teste t 

de Student. Assumindo um nível de confiança de 95 % e 11 graus de liberdade o valor 

obtido foi tS = 2,201. Portanto, para um efeito ser considerado significativo seu valor 

deve ser superior a este valor. Estas análises podem ser melhor visualizadas através do 

gráfico de Pareto apresentado na Figura 11. 
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Figura 11 – Gráfico de Pareto, ao nível de 95 % de confiança, para % COT da amostra 
S1. 

 

Nota-se que dentre os efeitos principais as quantidades de ferro e H2O2 

apresentaram significância estatística. Entre as combinações somente a interação do 

Ferro com o H2O2. Este resultado era esperado, pois a interação entre estas duas 

variáveis representa a reação geradora do reagente Fenton, que é responsável pela 

degradação do % COT. 

4.3.1.4. – Teste da influência da quantidade de Ferro sobre a degradação 

do COT. 

A Figura 12 ilustra os experimentos realizados para avaliar a influência da 

quantidade de ferro sobre a degradação do COT. Observa-se que não houve variações 

significativas independentemente da adição ou não do ferro, sendo de apenas 7 %. Este 

fato pode ser justificado pela quantidade de ferro nativo do solo (10,11 g de Fe.kg-1) 

estar disponível e ser suficiente para reagir com o H2O2, produzindo o reagente Fenton-

like. 
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Figura 12 – Influência da quantidade de ferro sobre a 
degradação do % COT na amostra S1 

 

Watts et al., (2002), utilizando o processo Fenton-like, observaram uma 

eficiência de 85 % na remoção de benzo[a]pireno em um solo arenoso contendo 

33,50 g.kg-1 de ferro. 

4.3.2 – Resultados obtidos com a amostra S2. 

4.3.2.1 – Experimento fatorial fracionário 24-1 com a amostra S2. 

A Tabela 17 apresenta a matriz de experimentos e os resultados obtidos no 

planejamento fatorial fracionário para avaliar o percentual de remoção de COT e do 

somatório de compostos HPAs no solo contaminado com óleo diesel. O resultado da 

remoção de COT refere-se à média das duplicatas. Nota-se que o percentual de remoção 

de COT variou entre 80 e 70 %, sendo os melhores resultados obtidos no ensaio 

experimental 8. 
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Tabela 17 – Matriz e resultados do experimento fatorial fracionário 24-1 para 
amostra S2, em termos de %COT removido e do ΣHPAs residual. 

Ensaio 
Tempo de 
exposição 

(h) 

Quant. de 
H2O2 

(mmol) 

Quant. de 
Ferro 

(mmol) 
pH %COT 

(Média)  
ΣHPAs 

(mg.kg-1)

1 8 34,08 S/adição 3-4 70,32 22,27 

2 40 34,08 S/adição S/ajuste 73,41 17,26 

3 8 68,16 S/adição S/ajuste 78,04 14,09 

4 40 68,16 S/adição 3-4 78,63 6,15 

5 8 34,08 0,072 S/ajuste 77,56 13,33 

6 40 34,08 0,072 3-4 79,36 7,21 

7 8 68,16 0,072 3-4 74,57 13,00 

8 40 68,16 0,072 S/ajuste 80,18 8,50 

9 24 51,12 0,036 4-5 71,29 11,35 

10 24 51,12 0,036 4-5 73,89 12,07 

 

Por outro lado, ao analisar o ΣHPAs verifica-se que houve uma variação de 

22,27 para 6,15; observando-se o melhor resultado no ensaio 4. As condições 

apresentadas por este ensaio foram maior tempo de exposição, maior quantidade de 

H2O2 e menor quantidades de ferro e pH entre 3 e 4. 

As variáveis tempo de reação e quantidade de H2O2 estão relacionadas ao 

rendimento da reação, influenciando-a positivamente. A falta de influência da 

quantidade de ferro denota que com a quantidade de ferro nativo (9,14 g.kg-1) ocorre o 

processo Fenton-like. A influência de pHs ácidos (próximo a 3) é relatada por vários 

autores como Watts et al., (1994). O pH atuaria evitando a precipitação dos sais de 

ferro, coadjuvando para que estes estejam disponíveis para a reação. 
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4.3.2.1.1 – Avaliação do %COT na amostra S2. 

A análise estatística dos dados referentes a quantidade de COT degradado da 

Tabela 17, pode ser visualizada na Figura 13, a qual apresenta o gráfico de Pareto. O 

teste t de Student foi calculado com 11 graus de liberdade para um nível de confiança de 

95 %. 
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Figura 13 – Gráfico de Pareto, ao nível de 95 % de confiança, para % COT da amostra 
S2. 

 

Dentre os efeitos principais somente o pH não apresentou significância 

estatística, por outro lado, entre as combinações somente a interação do Ferro com o 

H2O2 apresentou significância. Ao se comparar estes resultados com os apresentados 

para a amostra S1 percebe-se que houve uma única mudança, a introdução do tempo de 

exposição entre as variáveis de efeito significativo. 
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Resultados obtidos por Watts et al., (2002) ao tratar um solo contaminado por 

um tipo específico de HPA (Benzo[a]Pireno), alcançou 85 % de degradação com 

pH 8,0. 

O tempo de exposição representa, de certa forma, a quantidade de raios UV 

recebidos pela amostra. Porém, esta variável está sujeita a ação da variação das 

condições climáticas, o que pode influenciar sobre a sua resposta. Além deste efeito, o 

tempo de exposição também age sobre a reação de degradação. Um tempo de exposição 

maior representa um tempo maior para que a reação aconteça. 

4.3.2.1.2 – Avaliação do ΣHPAs na amostra S2. 

A Figura 14 apresenta o gráfico de Pareto obtido com 1 grau de liberdade e a 

95 % de confiança. Os efeitos das variáveis e interações que apresentaram significância 

foram os que obtiveram valor de t de Student superior a tS = 12,706. 
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Figura 14 – Gráfico de Pareto, ao nível de 95 % de confiança, para o ΣHPAs na 
amostra S2. 
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Analisando-se os resultados percebe-se que entre os efeitos principais o tempo 

de exposição e a quantidade de H2O2 utilizada apresentaram significância. Por outro 

lado, entre as interações, somente a interação Fe x H2O2 foi considerada significativa. 

Todavia não se pode descartar por completo os efeitos de quantidade de ferro, primeiro 

pela significância da sua interação com o H2O2, e também pelo pequeno número de 

graus de liberdade utilizados neste experimento. 

Analisando individualmente cada uma das variáveis pode-se verificar, que 

apesar dos melhores resultados terem sido obtidos com a adição de ferro, os ensaios 

realizados sem a adição de ferro, isto é, apenas com o ferro nativo do solo apresentaram 

resultados satisfatórios. Os resultados também apontam para um bom comportamento 

do processo Foto-Fenton sem que haja necessidade de ajuste do pH. 

A Figura 15 apresenta a concentração de HPAs individualmente, para amostra 

S2, antes e após (ensaio 4 - que obteve os melhores resultados) sofrer tratamento através 

do processo Foto-Fenton. Percebe-se uma nítida redução na concentração das espécies 

químicas, por exemplo, a concentração do naftaleno foi reduzida em 99 %, ou seja, de 

52,1 mg.kg-1 para apenas 0,17 mg.kg-1. 
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Figura 15 – Concentração de HPAs na amostra S2 antes e após (Ensaio 4) tratamento 
através de processo Foto-Fenton. 

 

A Figura 16 apresenta uma comparação entre o ΣHPAs na amostra bruta e em 

cada ensaio experimental realizado com os níveis estabelecidos na legislação holandesa. 

Em todos os ensaios com exceção do ensaio 1 os valores ficaram abaixo do nível T, que 

representa o nível de alerta. 
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Figura 16 – Comparativo entre a legislação holandesa e os experimentos em termos de 
ΣHPAs, para a amostra S2. 

 

Analisando-se os resultados das seções anteriores verifica-se que há uma 

grande semelhança entre eles. Mas, ocorreu uma discrepância com relação aos efeitos 

da quantidade de ferro adicionada, que apresentou significância estatística para o 

% COT e não apresentou o mesmo efeito para o ΣHPAs. Tal incoerência pode ser 

explicada pelo número de graus de liberdade utilizados em cada experimento, enquanto 

na análise do % COT, através do teste t de Student, utilizaram-se 11 graus de liberdade, 

possíveis graças à realização de ensaios em duplicata, para a análise do ΣHPAs foi 

utilizado apenas 1 grau de liberdade. 

Portanto, deve-se considerar como estatisticamente significativas as variáveis 

tempo de exposição, quantidade de ferro e quantidade de H2O2 adicionada, sendo a 

interação ferro x H2O2 também significativa. Os resultados também revelaram que a 
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variável pH não apresentou significância, podendo ser fixada no valor de maior 

conveniência, ou seja, sem ajuste. 

4.3.3 – Resultados obtidos com a amostra S3. 

4.3.3.1 – Experimento fatorial fracionário 24-1 com a amostra S3. 

A matriz experimental, bem como os resultados obtidos no planejamento 

fatorial fracionário para avaliar o percentual de remoção de COT e o somatório de 

compostos HPAs na amostra S3 são apresentados na Tabela 18. Os resultados da 

remoção de COT referem-se a média das duplicatas. Nota-se que o percentual de 

remoção de COT variou entre 92 e 69 %, sendo os melhores resultados obtidos no 

ensaio experimental 8. 

Com relação ao ΣHPAs observa-se que houve uma variação entre 31,32 e 3,73. 

Em termos percentuais considerando todos os experimentos houve uma redução média 

de 86 %, sendo alcançado um valor de 96 % no experimento 6. As condições 

apresentadas por este ensaio foram: maior tempo de exposição, menor quantidade de 

H2O2 e maior quantidade de ferro e pH entre 3 e 4. 
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Tabela 18 – Matriz e resultados do experimento fatorial fracionário 24-1 para amostra S3 
em termos de % COT removido e do ΣHPAs residual. 

Ensaio 
Tempo de 
exposição 

(h) 

Quant. de 
H2O2 

(mmol) 

Quant. de 
Ferro 

(mmol) 
pH %COT 

(Média)  
ΣHPAs 

(mg.kg-1)

1 8 34,08 S/adição 3-4 69,48 31,32 

2 40 34,08 S/adição S/ajuste 71,76 12,16 

3 8 68,16 S/adição S/ajuste 78,81 14,75 

4 40 68,16 S/adição 3-4 79,09 5,67 

5 8 34,08 0,072 S/ajuste 66,24 14,42 

6 40 34,08 0,072 3-4 79,88 3,73 

7 8 68,16 0,072 3-4 83,69 7,73 

8 40 68,16 0,072 S/ajuste 92,19 9,04 

9 24 51,12 0,036 4-5 85,14 10,11 

10 24 51,12 0,036 4-5 87,71 9,44 

 

Analisando-se individualmente os efeitos das variáveis no ensaio 6, percebe-se 

que o tempo de reação está relacionado ao rendimento da reação, influenciando-a 

positivamente. 

A significância apresentada pela quantidade de ferro adicionada deve-se a sua 

atuação, complementando a baixa quantidade de ferro nativo (0,60 g.kg-1). 

4.3.3.1.1 – Avaliação do % COT na amostra S3. 

A análise dos efeitos estimados dos dados referentes ao percentual de COT 

degradado da Tabela 18, foi feita através do teste t de Student com 11 graus de 

liberdade ao nível de 95 % de confiança. Sendo considerados significativos os valores 

que ultrapassaram o valor de tS = 2,201. O gráfico de Pareto presente na Figura 17 

ilustra o comportamento das variáveis estudadas. 
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Figura 17 – Gráfico de Pareto, ao nível de 95 % de confiança, para % COT da amostra 
S3. 

 

Dentre os efeitos principais somente o pH não apresentou significância 

estatística, por outro lado, entre as combinações as interações do Ferro com o H2O2 e 

com o tempo de exposição apresentaram significância. Ao se comparar estes resultados 

com os apresentados para a amostra S1 percebe-se que houve uma única mudança, a 

introdução da combinação de t x Fe entre as variáveis de efeito significativo. 

4.3.3.1.2 – Avaliação do ΣHPAs na amostra S3. 

A análise estatística das variáveis e suas interações em relação ao ΣHPAs feita 

através do teste t de Student ao nível de confiança de 95 % com 1 grau de liberdade é 

apresentada na Figura 18, que apresenta o gráfico de Pareto. Sendo considerados 

estatisticamente significativos os efeitos cujos valores ultrapassaram tS = 12,706. 
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Figura 18 – Gráfico de Pareto, ao nível de 95 % de confiança, para o ΣHPAs da 
amostra S3. 

 

Ao analisar-se estes resultados percebe-se que todas as variáveis apresentaram 

efeitos significativos com exceção do pH, o qual não apresentou efeito significativo. 

Dentre as interações, t x P, t x Fe e Fe x P foram consideradas significativas. 

Os resultados obtidos para as variáveis principais confirmam as observações 

feitas anteriormente sobre a influência destas variáveis. Entretanto, ao se considerar os 

efeitos das interações, a interação do tempo de exposição com a quantidade de H2O2 

também apresentou significância. Sendo este efeito atribuído ao efeito catalítico dos 

raios UV sobre a quebra da molécula de H2O2. 

A concentração individual dos HPAs antes e após o tratamento com processo 

Foto-Fenton, o ensaio 6, que apresentou os melhores resultados, está presente na Figura 

19. Verifica-se uma redução média de 96 % na concentração das espécies químicas. O 

Naftaleno e o Fenantreno, espécies que apresentavam maiores concentrações, sofreram 
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uma redução de 26,2 para 0,13 mg.kg-1 e de 30,5 para 1,90 g.kg-1, o que corresponde em 

termos percentuais a uma redução de 99 % e 94 % respectivamente. 
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Figura 19 – Concentração de HPAs na amostra S3 após tratamento com reagente 
Fenton (Ensaio 6). 

 

A Figura 20 apresenta o ΣHPAs na amostra bruta e nos ensaios experimentais, 

bem como os níveis estabelecidos na legislação holandesa. Assim como na amostra S2, 

os valores ficaram abaixo do nível T em todos os ensaios com exceção do ensaio 1, que 

corresponde ao nível mais baixo para todas as variáveis no planejamento experimental. 
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Figura 20 – Comparativo entre a legislação holandesa e os experimentos em termos 
de ΣHPAs, para a amostra S3. 

 

Uma análise comparativa entre os resultados do % COT e do ΣHPAs revela 

que o experimento com ΣHPAs confirmou os resultados obtidos para o % COT e 

revelou o efeito significativo da interação t x P. 

Portanto, assim como ocorreu ao analisar os resultados da amostra S2, deve-se 

considerar como estatisticamente significativas as variáveis, tempo de exposição, 

quantidade de ferro e quantidade de H2O2 adicionada, além de levar em consideração 

suas interações. 

Os resultados também reiteram a falta de significância estatística do pH. 

Apesar de vários autores como Watts et al., (1994) relatarem na literatura a maior 

eficiência do reagente Fenton em meio ácido (pH próximo a 3) os processos envolvendo 

o reagente Fenton são dependentes das características da matriz (como a quantidade de 

matéria orgânica) e da disponibilidade do contaminante (duração e nível de 
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contaminação). Flotron et al., (2005) relatam a remedição de solos contaminados por 

HPAs sem que seja necessária a correção do pH, bem como a adição de ferro quando há 

óxidos de ferro na matriz do solo. 

Baciochi et al., (2003) alcançaram 60 % de oxidação do 3-clorofenol em 

amostras de solo, utilizando o reagente Fenton-like sem ajuste do pH. 

Watts et al., (2002) ao tratarem um solo contaminado por Benzo[a]Pireno, um 

HPA, utilizando reagente Fenton-like, encontraram as condições ótimas com pH 8,0. 

4.3.4 – Comparação dos resultados das amostras S2 e S3. 

A amostra S3 antes de sofrer a contaminação apresentou um teor de matéria 

orgânica dez vezes maior que a amostra S2. Segundo Nam et al, (2001), a matéria 

orgânica natural do solo pode reduzir a eficiência do processo Fenton-like, competindo 

com os contaminantes. Entretanto, os resultados obtidos em ambas as amostras (S2 e S3) 

mostraram-se bastante satisfatórios, tendo alcançado 88,74 e 86 % de remoção de HPAs 

respectivamente. 

Uma outra diferença de grande relevância nestas amostras é quanto ao teor de 

ferro presente nas amostras. A amostra S2 apresenta um percentual de 87 % a mais de 

ferro do que a amostra S3. Comparando-se as corridas experimentais que apresentaram 

os melhores resultados, corridas (4) e (6) das amostras S2 e S3 respectivamente, verifica-

se, que na corrida (6), houve adição de ferro, conforme a Tabela 18, e na corrida (4) não 

houve adição de ferro (Tabela 17), evidenciando a influência do ferro nativo no 

processo. A literatura relata que a utilização do ferro mineral, para a realização do 
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processo Fenton-like surgiu como uma alternativa eficiente, embora seja um processo 

mais lento, para a oxidação de solos contaminados (WATTS et al., 1994). 

4.4 – Modelagem cinética. 

4.4.1. – Cinética de degradação do COT e decomposição do H2O2. 

A Figura 21 apresenta a degradação do COT e a Figura 22 a decomposição do 

H2O2 em função do tempo para a amostra S1. Nota-se que houve uma degradação 

contínua do COT, com decaimento da concentração entre o início do experimento (t0) e 

t4 (4ª hora), havendo um momento de relativa estabilidade entre os tempos t4 e t6, para 

em seguida ocorrer novo decaimento na concentração do COT, persistindo até o final do 

experimento. Para a degradação do H2O2 observa-se um comportamento com 

decaimento nas primeiras horas de experimento, para em seguida comportar-se de forma 

assintótica a um determinado valor. Também é possível notar o bom ajuste entre as 

replicatas. A Tabela com os dados experimentais presentes na Figura 21 e na Figura 22 

estão presentes no Apêndice B. 



 
64

0,0
0,2

0,4
0,6

0,8
1,0

1,2
1,4

1,6
1,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tempo (h)

C
O

T 
(m

ol
.L

-¹)

Ensaio 1
Ensaio 2
Ensaio 3

 

Figura 21 – Degradação do COT em função do tempo para a amostra S1 realizada 
em triplicata. Condições de operação: [COT]0 = 1,49 mol.L-1, pH 
sem ajuste. 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tempo (h)

H
2O

2 (
m

ol
.L

-¹)

Ensaio 1
Ensaio 2
Ensaio 3

 

Figura 22 – Decomposição do H2O2 em função do tempo para a amostra S1 
realizada em triplicata. Condições de operação: [H2O2]0 = 16,10 
mol.L-1, pH sem ajuste. 
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4.4.2. – Resultados da modelagem. 

O modelo fenomenológico pode ser representado pelas Equações (09) e (10), 

que podem ser reescritas sob a forma das Equações (11) e (16). 

1 2
2 2 2 2su p erfíc ie su p erfíc ie

k kH O I O H O  →   → +  (09)

3 Contaminante  ProdutokI + →  (10)

A decomposição do H2O2 e degradação do COT são representadas pelas 

Equações (11) e (16), respectivamente, que estão presentes a seguir: 

[ ] [ ] [ ]
2 2

2 2
1 2 2  H O

d H O
r k H O M

dt
= = −  (11)

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]

2 2
3 1

2 3

 
C

d C H O M
r k k C

dt k M k C
= = −

+
 (16)

Aplicando o balanço de massa a decomposição do H2O2, Equação (11), em 

sistema reacional descontínuo de massa (mS), operando em um tanque de mistura de 

volume (VL), tem-se: 

[ ] [ ] [ ]2 2
1 2 2 S L

d H O
m k M H O V

dt
= −  (19)

Rearranjando a Equação (19) tem-se: 

[ ] [ ] [ ]2 2
1 2 2 S

L

d H O m k M H O
dt V

= −  (20)
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Aplicando o balanço de massa sobre a Equação (16), que expressa a 

degradação do COT, em que d[C]/dt é a taxa de degradação do COT, têm-se: 

[ ]
dt
CdVrm LCS =−  (21)

Introduzindo a expressão da Equação (16) na Equação (21) obtêm-se: 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]
2 2

1
2

3

 S

L

d C H O Mm k kdt V M C
k

 
= − 

  +
 

(22)

sendo t0 o tempo inicial de reação, tempo a partir do qual a mistura reacional atinge as 

condições de reação. Considerando as velocidades de reação dos componentes [H2O2] e 

[C] como sendo de 1ª ordem. 

O sistema de equações diferenciais encontrados a partir do modelo 

fenomenológico simplificado foi resolvido numericamente por um método de 

integração do tipo Runge-Kutta de 4ª ordem, de forma a se obter valores das três 

constantes de velocidades envolvidas no processo. O procedimento de otimização 

recorre à minimização de uma função objeto (ƒ0) definida como a diferença quadrática 

entre valores experimentais e calculados das concentrações dos componentes da reação 

apresentada na Equação (23). 

[ ]2tnexp0 Ci - Ciƒ ∑=  (23)

Os cálculos foram efetuados utilizando-se como ferramenta computacional o 

software Visual Fortran versão 5.0, proporcionando a resolução do sistema de equações 
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diferenciais elaborado. Os valores calculados de [H2O2] e [COT] são comparados aos 

valores experimentais. Sendo utilizado o procedimento de minimização, método do 

complexo Box, procurando minimizar a função objeto construtiva entre os valores 

experimentais e os calculados a partir do modelo proposto (BOX, 1965). Os valores 

obtidos experimentalmente são apresentados na Tabela 22 no Apêndice C. 

O erro relativo obtido foi de (3,83 %), sendo considerado um erro baixo, 

indicando assim um bom ajuste do modelo. 
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Figura 23 – Comparação entre os valores obtidos pelo modelo teórico desenvolvido 

a partir dos valores experimentais (pontos experimentais e curva 
teórica). 

 

A Figura 23 apresenta a comparação entre os resultados obtidos 

experimentalmente e os gerados a partir do modelo de Miller & Valentine (1995), 

descrito anteriormente. Percebe-se que, durante o período de duração do experimento 

(8 horas), houve uma degradação de aproximadamente 50 % do COT. Por outro lado, a 

concentração de H2O2 sofre sensível redução para o mesmo período apresentando ao 
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final do experimento um residual de apenas 4%. A Tabela 19 apresenta as constantes 

cinéticas do modelo para o processo. 

Tabela 19 – Constantes cinéticas aplicadas ao modelo de Miller 
& Valentine (1995). 

k1 101 
(g-2.mL2).h-1 

k2 101 
(g-2.mL2).h-1 

k3 101 
(mol.L-1)-1.h-1 

8,77 0,74 1,60 

 

Comparando os valores da Tabela 19 com os valores obtidos por Miller & 

Valentine (1995) para a degradação da quinolina, os quais são                   

k1 =  1,70*10-3 (g.mL-1) -1.h-1, k2 = 2,0*105 (g.mL-1) -1.h-1 e k3 = 2,60*104 (mol.L-1)-1.h-1, 

observa-se uma discrepância quanto aos valores das constantes cinéticas. Tal fato pode 

ser atribuído ao modelo ter sido aplicado ao COT e as constantes determinadas neste 

trabalho serem relativas ao balanço de massa global. 
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5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Observou-se uma boa degradação dos contaminantes nas três amostras de solos 

estudadas, 75% em média com relação à remoção de COT. Em termos de remoção de 

HPAs chegou-se a valores da ordem de 99% de remoção, com várias espécies químicas 

ficando abaixo do limite de contaminação estabelecido pela legislação holandesa, sendo 

algumas abaixo do limite de detecção do método analítico utilizado. Comparando-se a 

sensível redução no ΣHPAs com os padrões estabelecidos, verifica-se que houve uma 

redução do nível de I para o nível T da legislação holandesa. 

Com relação às variáveis estudadas verificou-se que a influência do tempo de 

exposição, da quantidade de H2O2 e da quantidade de ferro adicionadas foram 

significativas. Entretanto, o pH não apresentou o mesmo comportamento, podendo ser 

utilizado o pH natural do solo sem necessidade de ajustes. Concluindo-se que o 

processo Foto-Fenton é altamente eficiente no tratamento de solos contaminados por 

derivados de petróleo. 

Verificou-se que 8 horas de exposição é suficiente para degradar os 

contaminantes e que a presença de ferro disponível no solo, favoreceu a formação do 

Reagente Fenton-like. 

Foi observado para a amostra S1, solo industrial contaminado, que não havia 

presença de HPAs, embora apresente 3443 mg.kg-1 de HTP, portanto supõe-se que haja 

predominância de hidrocarbonetos alifáticos na amostra. 
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O modelo cinético proposto por Miller & Valentine (1995), apresentou um 

bom ajuste aos resultados obtidos experimentalmente. Observando-se que o processo de 

degradação ocorre quase completamente em 8 horas. 

Processos baseados na utilização do reagente Fenton associados à luz UV solar 

(Foto-Fenton), para o tratamento de matrizes sólidas contaminadas por derivados de 

petróleo, configuram-se como uma importante e promissora alternativa, para países 

como o Brasil, com uma alta incidência de luz solar durante praticamente todo o ano. 

Sugestões para a continuidade de pesquisa: 

• Realização de planejamento fatorial completo tipo 2³ para as novas 

condições estabelecidas para determinar como cada uma das 

variáveis estudadas e suas interações influenciam o processo; 

• Realização de um estudo comparativo utilizando luz UV artificial e 

luz UV solar; 

• Verificar a influência de novas variáveis tais como agitação e 

quantidade de solo empregado; 

• Verificação do ajuste do modelo proposto para uma espécie química 

específica dentre os HPAs; 

• Realização das análises para verificar a presença de alifáticos em 

todas as amostras, e especificamente na amostra S1. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela 20 – Caracterização física e química das 
amostras S1, S2 e S3. 

Valores Propriedades 
S1 S2 S3 

pH 5,40 6,00 5,10 

Condutividade elétrica (dS/m) 5,00 0,30 n.d.* 

COT (g/kg) 11,80 0,75 7,80 

Nitrogênio (g/kg) 0,90 0,30 0,50 

Relação C/N 9,22 2,50 15,60 

Areia (%) 69,80 78,00 89,50 

Silte (%) 19,60 12,00 4,00 

Argila (%) 11,60 10,00 6,50 

Ferro (g.kg-1) 10,11 9,14 0,60 

Matéria orgânica (g/kg) 16,90 1,30 13,40 

(**) CTC a pH 7.0 3,75 8,00 n.d. 

Complexo sortivo (cmol+.kg-1) 

Cálcio 2,95 1,60 0,20 

Magnésio 0,31 0,80 0,90 

Potássio 0,28 0,03 0,03 

Sódio 0,35 0,05 0,03 

Hidrogênio 0,00 1,40 4,30 

Alumínio 3,75 0,20 0,50 

(*) n.d. : não determinado. 

(**) CTC: Capacidade de Troca Catiônica. 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

Tabela 21 – Dados experimentais obtidos nos ensaios cinéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 
Tempo(h) [H2O2] 

(mol.L-1) 
[COT] 

(mol.L-1)
[H2O2] 

(mol.L-1)
[COT] 

(mol.L-1)
[H2O2] 

(mol.L-1) 
[COT] 

(mol.L-1)

0 16,11 1,64 16,24 1,52 15,94 1,49 

1 13,82 1,31 12,63 1,25 11,70 1,21 

2 7,89 1,12 7,17 1,19 7,61 1,11 

3 4,19 1,01 3,98 0,95 4,29 1,00 

4 2,00 0,93 2,13 0,89 2,8 0,87 

5 2,02 0,97 1,87 0,90 1,83 0,90 

6 1,28 0,79 1,06 0,84 1,06 0,81 

7 0,71 0,60 0,77 0,59 0,77 0,77 

8 0,67 0,47 0,69 0,45 0,59 0,75 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

Tabela 22 – Dados experimentais utilizados no desenvolvimento da 
modelagem cinética. 

Tempo (h) H2O2 (mol.L-1) COT (mol.L-1) M (g.mL-1) 
0 15,94 1,49 0,50 

1 10,7 1,21 0,50 

2 6,61 1,11 0,50 

3 4,29 1,00 0,50 

4 2,80 0,87 0,50 

5 1,83 0,84 0,50 

6 1,06 0,81 0,50 

7 0,77 0,77 0,50 

8 0,59 0,75 0,50 
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ANEXO A: 

Método Walkley-Black modificado 

 

Princípio 

 Oxidação da matéria organica via úmida com dicromato de potásio (K2Cr2O7) 

em meio sulfúrico, empregando-se como fonte de ernergia o calor desprendido do ácido 

sulfúrico e/ou aquecimento. O excesso de (K2Cr2O7) após a oxidação é titulado com 

solução padrão de sulfato ferroso amoniacal (sal de Mohr). 

Procedimento 

 Pesa-se 0,5g da amostra de solo, em seguida coloca-se num balão de fundo chato 

(250 mL) e adiciona-se 10mL da solução de K2Cr2O7 (0,4N). Em seguida o balão é 

levado a chapa de aquecimento até a fervura branda, durante 5 minutos. Deixa-se esfriar 

e adiciona-se 80mL de H2O, 2mL de H3PO4 e 3 gotas de difenilamina. Titula-se com a 

solução de sulfato ferroso amoniacal, até obter uma coloração verde, indicando o ponto 

final da titulação. 

Observação: Para teores maiores do que 2% de carbono, deve-se adicionar crescentes 

quantidades de K2Cr2O7: 20, 30, 40 ou 50 mL, até que a coloração amarela apareça, sem 

traços de verdes. Proceder a fervura e após esfriar diluir a solução de 1:5 para volumes 

de 100, 150, 200 e 250 mL respectivamente. Pipetar 50 mL da solução, diluir com 80 

mL de H2O e titular com o [Fe(NH4)2(SO4)2]. 
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ANEXO B: 

Extração e quantificação de TPH (hidrocarbonetos totais de petróleo) 

 

Procedimento 

Inicialmente coloca-se o balão de fundo chato de 250ml na estufa por 2h e 

posteriormente leva-se ao dessecador para esfriar e em seguida pesá-lo, pois trata-se de 

um método gravimétrico. Pesa-se 5g do solo, transfere-se para o envelope de papel de 

filtro e envolve-se o envelope como musseline para não deixar passar areia para o balão. 

Em seguida o envelope é levado ao sistema soxhlet por um período de 8h, com 120ml 

de hexano a uma temperatura de 60 °C. 

Ao final da extração da amostra, filtrar o extrato frio através da lã de vidro, com 

um funil inserido no balão de peso conhecido. Conectar este balão ao sistema de 

destilação e destilar o solvente coletando o solvente para reutiliza-lo ou descarta-lo. 

Ao terminar a destilação remover o balão de peso conhecido, limpar a parede 

externa com papel. Secar o balão num dessecador e pesar, o resultado final é o peso 

obtido do balão com extrato seco subtraido do peso original do balão. 

 

Observação: se o extrato está límpido, sem partículas suspensas, a etapa de filtração 

pode ser omitida. 
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ANEXO C: 

Extração e quantificação de HPAs ( hidrocarbonetos policíclicos aromáticos)  

 

Procedimento 

Pesa-se 5g do solo, transfere-se para o envelope de papel de filtro e envolve-se o 

envelope com o tecido musseline de modo a não passar areia para o balão. Monta-se o 

sistema de soxhlet sobre um balão de fundo redondo de 250ml, adicionou-se 150ml do 

solvente, n-hexano:acetona (1:1). Controla-se a temperatura e extrai-se por um período 

de 16h. Ao final da extração leva-se o balão para o rotoevaporador até restar nele balão 

cerca de 2ml do extrato. Monta-se a coluna de clean-up adiciona-se a lã de vidro, 

adiciona-se 2 cm de sulfato de sódio (Na2SO4), 5 g de silica lavada com diclorometano 

(DCM), 3 g de silica básica KS, 2 cm de Na2SO4. Adiciona-se 50 ml da solução de 

eluição (DCM:hexano (8 % DCM)). Quando todo este volume tiver decido na coluna, 

adiciona-se a amostra com pipeta de Pasteur, lava-se o balão 2 vezes com 2ml da 

solução da mesma solução. Lava-se o balão mais vezes com a solução de eluição até 

que todo o resíduo do balão passe para a coluna. Esperar toda solução descer arrastando 

os HPAs. Esse novo extrato foi colhido em outro balão. Continua-se a adicionar mais 

solução de eluição até perceber que todo material passou para o balão cerca de 

aproximadamente 150 ml da solução de eluição. Leva-se novamente o balão com esse 

extrato para o rotoevaporador até atingir um volume de 1ml. O extrato é então aferido 

numa proveta para um volume de 5ml, com diclorometano. Ao final dessa etapa o 

extrato é colocado num recipiente apropriado e levado à geladeira para posteriormente 

ser analisado, seguindo-se o método EPA 8270 (injeção da amostra no cromatógrafo). 
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ANEXO D: 

Determinação do peróxido de hidrogênio (Método do permanganato de potássio) 

 

Procedimento 

Adicionam-se 10 mL de água e 10 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) a 10 % para 

1 mL da solução de peróxido de hidrogênio e em seguida titula-se com solução de 

permanganato de potássio (KMnO4) 0,1 N, previamente padronizada com uma solução 

de oxalato de sódio (Na2C2O4) 0,1 N, até atingir uma cor rosa, que representa o ponto de 

viragem. 

Solução de KMnO4 

Dissolvem-se cerca de 3,2 g de KMnO4 em 1 litro de água, mantém-se entre 60 a 

70 °C por 2 horas e filtra-se a parte insolúvel usando funil de vidro sinterizado. 

Solução de Na2C2O4 

Seca-se o Na2C2O4 puro a 105 °C durante 2 horas, pesam-se 6,7 g e dissolve-se 

em água quente. Em seguida, dilui-se com água a 15 °C e completa-se a 500 mL. 
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ANEXO E: 

Artigos e Resumos publicados em eventos. 
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Resumo apresentado no XLIV Congresso Brasileiro de Química. 
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REMEDIAÇÃO DE SOLO CONTAMINADO COM ÓLEO 
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Em processos que envolvem a manipulação de derivados de petróleo 
pode ocorrer a contaminação do solo por hidrocarbonetos totais de 
petróleo (TPH), em virtude de vazamentos, derrames e outros 
acidentes.Tornando necessária remediação deste solo. Várias técnicas 
podem ser empregadas para a remoção dos TPH do solo, dentre elas, 
os processos de extração com solvente, em que remove-se a porção 
afetada do solo e faz-se uma lavagem do mesmo com solventes 
adequados para o determinado tipo do contaminante (Higarashi, 1999). 
Nesse trabalho investigou-se a atuação de dois solventes (aguarras e 
hexano), avaliando a eficiência de extração de cada um. Utilizou-se um 
solo contaminado em laboratório com óleo diesel tendo cerca de 
63,2g/Kg de TPH. O óleo diesel foi eleito como fonte de hidrocarbonetos 
para este estudo por ser um derivado de petróleo de grande aplicação, 
além de carbono e hidrogênio o óleo diesel também possui baixas 
concentrações de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Empregou-se um 
planejamento fatorial 23 com o objetivo de encontrar as melhores 
condições de degradação do contaminante. As variáveis e os níveis 
estudados foram: O solvente (Aguarrás e Hexano), o volume de solvente 
utilizado (10, e 50 mL) e o tempo de agitação (4 e 8h). O procedimento 
experimental constou na utilização de amostras de 5 g de solo 
contaminado, as quais era adicionado o solvente, em seguida levados a 
agitação. Após o tempo de agitação, determinado no planejamento 
fatorial, o extrato (solvente + TPH), foi centrifugado a 2000 rpm por 20 
minutos. O TPH extraído foi quantificado segundo a metodologia EPA 
ILM05.1. Os resultados comprovam que ambos os solventes estudados 
possuem grande potencial de extração, alcançando mais de 95 % de 
extração. Porém, a aguarrás alcançou valores ligeiramente maiores, 
aproximadamente 98%. Atribui-se esse comportamento ao fato da 
aguarrás ser um solvente muito mais apolar que o hexano, facilitando a 
extração do contaminante Também se verificou que as variáveis tempo 
de agitação e volume de solvente não apresentaram influência 
significativa. 
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RESUMO 

O domínio tecnológico vivenciado partir da Revolução Industrial, propiciou a humanidade um aumento 
significativo na sua capacidade produtiva e uma crescente degradação dos recursos naturais. Desde então, 
as atividades de origem antrópica contribuíram para um aumento quantitativo e qualitativo do número de 
substâncias poluentes. Atualmente, há uma grande preocupação em se evitar a ocorrência de episódios de 
contaminação ambiental, levando ao aumento na vigilância sobre a atividade industrial. Porém, grande 
parte dos processos produtivos é intrinsecamente poluente, mesmo atividades secundárias como o 
transporte, o armazenamento e distribuição representam riscos de contaminação para o meio ambiente. 
Tal risco é acentuado devido o caráter difuso destas fontes de poluição. Dentro deste contexto, uma 
importante parcela do processo de contaminação pode ser atribuída às atividades ligadas às refinarias de 
petróleo, indústrias químicas, têxteis e papeleiras. Neste trabalho, foram realizados estudos de degradação 
de hidrocarbonetos derivados de petróleo em solos através do Reagente de Fenton (H2O2/Fe2+)/(UV). O 
estudo foi realizado através de planejamentos fatoriais a fim de encontrar as melhores condições de 
degradação desses hidrocarbonetos e verificar a influência das variáveis: do tempo de exposição ao sol, 
pH, quantidades de ferro e de peróxido de hidrogênio (H2O2) adicionadas. Foi constatado que dentre as 
variáveis estudadas somente o pH não apresentou significância estatística e que o ferro nativo do solo 
pode ser usado para degradar os HPAs do solo com bons resultados. Finalmente verificou-se que o 
reagente Fenton proporcionou uma degradação significativa (94,53%) dos hidrocarbonetos 
poliaromáticos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: HPA’s, Tratamento de solo, POA’s, Óleo diesel, Reagente Foto-Fenton. 
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INTRODUÇÃO 

A atividade industrial é por natureza uma atividade potencialmente poluidora e, particularmente, a 
petroquímica é um dos setores industriais que mais apresentam riscos ao meio ambiente. Em julho de 
2000 houve um vazamento no terminal São Francisco do Sul (SC), no qual cerca de 4000 m³ de petróleo 
atingiram os rios Barigui e Iguaçu. Outra fonte potencial de contaminação é a rede de distribuição de 
combustíveis, formada por cerca de 27000 postos. Estima-se que a vida útil dos tanques, de 
aproximadamente 25 anos, da maioria destes postos esteja chegando ao fim (Corseuil, et al., 1996). 
 
O petróleo e seus derivados são essencialmente formados por hidrocarbonetos, que uma vez presentes no 
meio ambiente podem causar efeitos deletérios sobre a qualidade das águas, subterrâneas e superficiais, 
do solo, sobre a fauna e flora existente nestes ecossistemas. Além dos riscos ao meio ambiente também há 
riscos para a saúde humana uma vez que, dentre os derivados de petróleo mais importantes estão os 
combustíveis fósseis que, apresentam em sua composição compostos de caráter carcinogênico, tais como 
os BTEX e os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA’s). 
 
Os HPA’s caracterizam-se por apresentarem 2 ou mais anéis aromáticos condensados (Netto et al., 2000). 
A presença de HPA’s no meio ambiente está associada tanto a fontes naturais como a fontes antrópicas. 
As fontes naturais vão desde a atividade de bactérias, plantas e fungos até incêndios florestais e emissões 
vulcânicas. As principais fontes antrópicas são a queima de combustíveis fósseis, efluentes industriais, 
vazamentos de petróleo e incineração de lixo. Os HPA’s apresentam baixa solubilidade em água devido 
ao alto coeficiente de partição octanol-água, o que lhe confere um caráter hidrofóbico, tendendo a 
acumularem-se nas partículas finas e na matéria orgânica de sedimentos marinhos, sendo estes os 
reservatórios de HPA’s. A concentração de HPA’s em solos de áreas industriais varia conforme a 
atividade, o tipo de solo, os constituintes do solo e o grau de saturação do local (RIVM, 1989). A 
exposição aos HPA’s, além dos efeitos carcinogênicos já mencionados, pode causar problemas na 
reprodução e no desenvolvimento fetal e danos às hemácias (Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry, 1995). 
 
O Brasil ainda não dispõe de uma norma que determine níveis máximos para a presença de HPA’s no 
meio ambiente. Entretanto, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB) tem desenvolvido estudos com a finalidade de estabelecer tais padrões, tomando por 
base a metodologia holandesa (Dutch Standard) desenvolvido pelo RIVM (Research for Man and 
Environment). Esta metodologia define três níveis apresentados a seguir: 

 
 S – Indica o estado inicial do local, tanto para o solo quanto para a água subterrânea; 
 T – Indica poluição que requer maiores investigações; 
  I – Indica estado de intervenção, em que há risco potencial à saúde humana e ao ecossistema, 

requerendo procedimentos de remediação. 
 
Uma grande variedade de processos tem sido utilizada no tratamento de solos contaminados por 
hidrocarbonetos de petróleo. Processos como extração de vapores do solo (SVE), bioventilação, extração 
com solventes, incineração, torres de aeração, biorremediação no local e em aterros de resíduos sólidos. 
Muitos desses processos apresentam longos períodos de tratamento e alto custo, tornando muitas vezes o 
processo inviável (Kong et al., 1998). Segundo Tiburtius et al. (2004), processos alternativos capazes de 
realizar de forma mais eficiente o tratamento de solos contaminados têm merecido atenção nos últimos 
anos. Dentre estes, merecem especial destaque os Processos Oxidativos Avançados (POA’s). 
 
O Reagente Foto-Fenton é um POA, que combina a ação do reagente Fenton com aplicação de radiação 
ultravioleta. O reagente Fenton é uma reação de decomposição do H2O2, catalisada por Fe2+ em meio 
ácido formando de radicais hidroxilas, como demonstra a equação 01. 
 

2 3
2 2Fe H O Fe OH HO+ + − •+ → + +  (1) 

 
A produção de radicais hidroxilas a partir de sais de ferro naturais do próprio solo é objeto de alguns 
estudos. Principalmente magnetita, goetita e hematita. Portanto, na descontaminação de solos deve-se 
verificar a possibilidade de utilizar o próprio ferro do solo (Croft et al., 1992; Watts et al., 1993; Kong et 
al., 1998). 
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A geração de radicais hidroxila e a eficiência de oxidação são influenciadas pelo pH. Em valores de pH 
acima de 4 o ferro precipita na forma de hidróxido e a eficiência da oxidação diminui. O excesso de H2O2 
pode provocar a sua autodecomposição, formando água e oxigênio e a recombinação dos radicais 
hidroxilas, portanto, deve-se estabelecer uma quantidade ótima de H2O2 a ser adicionada. O ponto ótimo 
das reações foto-catalisadas tem sido apontado como sendo pH 3 (LV et al., 2005). 
 
A fotólise do H2O2 contribui para a aceleração da formação de HO• (Teixeira et al., 2004). 
 
Este trabalho tem como objetivo estudar a utilização do reagente Foto-Fenton para a remediação de solo 
contaminado por HPA’s e a sua otimização através de um planejamento fatorial fracionário com as 
principais variáveis envolvidas no processo 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Solo Utilizado 
 
O solo virgem utilizado é característico da região metropolitana do Recife (PE). Inicialmente, a amostra 
de solo foi calcinada a 400°C para remover a eventual presença de espécies orgânicas de ocorrência 
natural. A contaminação da amostra de solo por óleo diesel foi feita de forma a garantir o contato entre o 
contaminante e o solo e a perfeita homogeneização da amostra, sendo obtida uma contaminação final de 
27,4 g/Kg carbono orgânico total (COT). Após a contaminação, a amostra foi armazenada em depósito de 
vidro e mantida sob refrigeração, a temperatura de 4°C, para posteriormente serem efetuados os estudos 
de remediação. Foi separada uma fração da amostra de solo para a determinação de suas propriedades 
físicas e químicas, antes de sofrer a contaminação, os quais estão presentes na Tabela 23, a metodologia 
para estas análises foi a estabelecida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola - EMBRAPA 
(EMBRAPA, 1997). 
 

Tabela 23 – Caracterização do solo virgem da região metropolitana do Recife. 
Propriedades Medidas 

PH 6,00 
Condutividade elétrica (dS/m)  0,30 
Carbono (g/kg) 0,75 
Nitrogênio (g/kg) 0,30 
Relação C/N 2,50 
Areia (%) 78,00 
Silte (%) 12,00 
Argila (%) 10,00 
Classificação textural Franco arenoso 
Matéria orgânica (g/kg) 1,30 
Fósforo assimilável (mg/kg) 8,00 
CTC a pH 7.0 3,80 

Complexo sortivo (cmol(+) /kg) 
Cálcio 1,60 
Magnésio 0,80 
Potássio 0,03 
Sódio 0,05 
Hidrogênio 1,40 
Alumínio 0,20 

 
Experimento Fatorial Fracionário 24-1. 
 
Um planejamento fatorial fracionário 24-1  foi realizado com o objetivo de selecionar as variáveis que 
possuem efeitos significativos sobre o processo. As variáveis de entrada e os níveis estudados encontram-
se na Tabela 6. O nível inferior da variável Ferro (6,540±108 g de Fe.Kg-1) correspondeu ao ferro nativo 
do próprio solo e no nível superior houve a adição de 0,072 mmol de ferro, sob a forma de FeSO4 – 0,18 
M; o pH foi ajustado para entre 3 e 4 no nível inferior e mantido sem ajuste, considerando o pH do 
próprio solo, no nível superior. A variável de resposta foi a redução na concentração do somatório dos 
HPA’s. 
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Tabela 24 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial fracionário (24-1). 

Níveis Variáveis Inferior (-) Superior (+) 
Fe (mmol) 0  0,072 

pH 3-4 Sem ajuste 
Tempo de exposição à luz solar (h) 8 40 

H2O2 adicionado (mmol) 34,08 68,16 
 
Os procedimentos para a determinação dos HPAs foram os mesmos utilizados por Almeida (2003). A 
extração dos HPAs da matriz sólida foi realizada via Soxhlet e as etapas de clean up em colunas 
recheadas com sílicas básica lavada. Para os HPAs foram feitas adições de padrão interno. As 
determinações de HPAs foram feitas por CG/MS, utilizando-se um cromatógrafo Shimadzu – QP5050A, 
pela técnica de monitoramento de íon seletivo (Selective Íon Monitoring – SIM). A obtenção dos tempos 
de retenção foi feita através da injeção do padrão em modo de varredura (SCAN), enquanto a curva foi 
realizada no modo SIM, por ser este o mais sensível. As condições de operação do cromatógrafo são 
apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 25 – Parâmetros cromatográficos das análises de HPAs. 
Parâmetro Método para HPA 

Coluna DB-5; 25 m; 0,20 mm d.i; 0,33 µm filme  
Programação Rampa T0 = 80°C.min-1, 25°C.min-1 até 110°C, 

3 °C.min-1 285°C.5min-1 
Modo de Injeção Splitless por 1 min. seguido de Split 1:20 

Volume de Injeção 1 µL 
Modo de Detecção SIM 
Faixa de Varredura 45 – 350 u 

Energia de Ionização 70 eV 
Gás de arraste Hélio a 1 mL.min-1 a 80°C 
Temperaturas 280°C (interface e injetor) 

 
Maiores detalhes sobre os métodos empregados podem ser obtidos através do endereço eletrônico da EPA 
(http:/www.epa.gov), no qual a agência disponibiliza todos os seus métodos para coleta, extração e 
preservação de amostras em várias matrizes ambientais e em Silva (2002). 
 
O procedimento experimental constou na pesagem de 5 g do solo contaminado em um béquer de 600mL 
aos quais foi adicionado 10 mL de água destilada e homogeneizados para conseguir uma consistência de 
lama. Em seguida, foram feitos o ajuste do pH, a adição do FeSO4 quando necessários, e a adição do 
H2O2, de acordo com as condições do planejamento experimental (Tabela 6). Os experimento foram 
expostos ao sol das 9:00 às 17:00h. A Figura 24 mostra o arranjo experimental realizado sob exposição 
solar. 

 

 
Figura 24 – Experimento do Reagente de Fenton no solo contaminado por óleo diesel. 
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A Tabela 26 sumariza o somatório dos HPA’s (naftaleno, acenaftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, 
antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[a] antraceno, criseno, benzo[k]fluoranteno, benzo[b]fluoranteno, 
benzo[a]pireno, Indenol[123]-cdpireno e benzo[g,h,i] perileno) o qual encontra-se no nível I da norma 
holandesa, indicando estado de intervenção. Nesta nível há risco potencial à saúde humana e ao 
ecossistema, requerendo procedimentos de remediação. A Figura 25 apresenta os teores de HPA’s 
presentes no solo individualmente. 

 
Tabela 26 – Concentração HPA’s presentes na amostra e os níveis da norma holandesa para o solo. 

Legislação holandesa (mg.Kg-1) 
Estado 
inicial 

Poluído: requer maiores 
informações 

Estado de 
Intervenção 

Contaminantes Concentração 
(mg.Kg-1) 

S T I 
ΣHPA’s 113,1 1 20,50 40 

 

0

10

20

30

40

50

60

Na
fta

le
no

Ac
en

af
tile

no
Ac

en
af

te
no

Fl
uo

re
no

Fe
na

nt
re

no
An

tra
ce

no
Fl

uo
ra

nt
en

o
Pi

re
no

Be
nz

o[
a]

an
tra

ce
no

Cr
ise

no

Be
nz

o[
k]

flu
or

an
te

no

Be
nz

o[
b]

flu
or

an
te

no
Be

nz
o[

a]
pi

re
no

In
de

no
[1

23
-c

d]
pir

en
o

Be
nz

o[
gh

i]p
er

ile
no

m
g/

kg

 
Figura 25 – Concentrações dos HPA’s presentes no solo contaminado por óleo diesel. 

 

RESULTADOS 

A Tabela 17 apresenta a matriz de experimentos e os resultados obtidos no planejamento fatorial 
fracionário para avaliar a remoção de compostos HPA’s em solos contaminados com óleo diesel. 
Tabela 27 – Resultados do experimento fatorial fracionário 24-1 para o solo contaminado com óleo diesel. 

Ensaio 

Quant. 
de 

Ferro 
(mmol) 

pH Tempo de 
exposição (h)

Quant. de H2O2 
(mmol) ΣHPAs(mg/kg)

1 0 3-4 8 34,08 22,27 
2 0 Sem ajuste 40 34,08 17,26 
3 0 Sem ajuste 8 68,16 14,09 
4 0 3-4 40 68,16 6,15 
5 0,072 Sem ajuste 8 34,08 13,33 
6 0,072 3-4 40 34,08 7,21 
7 0,072 3-4 8 68,16 13 
8 0,072 Sem juste 40 68,16 8,5 
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Como pode ser observado pela Tabela 5, o percentual de remoção oscilou entre 80,03% e 94,56%. A 
maior eficiência de remoção foi obtida no ensaio 4, onde não foi realizada nenhuma adição de ferro (vale 
ressaltar que o solo já possuía uma concentração inicial), o pH foi ajustado e o tempo de exposição ao sol 
foi de 40 horas. 
 
A partir da análise estatística dos dados citados acima, obteve-se os valores dos efeitos estimados para 
cada variável e suas interações, conforme apresentado na Tabela 28. 

Tabela 28 – Efeitos Estimados 
Efeitos Valores estimados 

Média 12,73 
Quant. de Ferro (Fe) -4,43 

PH 1,14 
Tempo de exposição (t) -5,89 

Quant. de H2O2 (P) -4,58 
Fe x pH -0,33 
Fe x t 0,58 
Fe x P 5,06 

 
Nota-se que dentre os efeitos principais somente o pH não apresentou significância, por outro lado, entre 
as interações somente a interação Fe x pH foi considerada significativa. É necessário salientar que os 
efeitos apresentados na Tabela 28 são na verdade sobreposição de mais de um efeitos, por se tratar de um 
experimento fracionário. Portanto, o valor 5,06 atribuído à interação Fe x pH, é na verdade a soma da 
interação desta com a interação entre pH x t. Porém, como o pH não apresentou efeito significativo o 
efeito pode ser atribuído à interação Fe x pH, a qual representa justamente a geração do reagente Fenton.  
 

 
Figura 26 – Respostas da Tabela 5 em função dos variáveis Tempo, Ferro e H2O2. 

 
O efeito de cada uma das variáveis pode ser melhor visualizado através da Figura 26. Analisando esta 
figura, observa-se que os melhores resultados foram obtidos para os níveis mais altos das variáveis ferro, 
tempo e H2O2, ou seja, para as condições experimentais adotadas observa-se que houve um maior 
rendimento da variável de resposta, isto é, uma diminuição do somatório dos HPAs, quando estas 
variáveis passaram do nível inferior para o nível superior, 30 % em média. 
 
Analisando individualmente cada uma das variáveis pode-se verificar que apesar dos melhores resultados 
terem sido obtidos com a adição de ferro o os ensaios realizados sem a adição de ferro, isto é, apenas com 
o ferro nativo do solo apresentaram resultados satisfatórios. 
 
Os resultados também apontam para um bom comportamento do reagente fenton sem que haja 
necessidade de ajuste do pH. Com relação ao tempo de exposição apesar dos melhores resultados terem 



 
96

sido obtidos para o maior tempo de exposição o contraste obtido não foi tão elevado indicando que 
mesmo com apenas 8 horas há uma boa redução da variável resposta. O resultado obtido para o H2O2 já 
era esperado, haja vista que o H2O2 é o elemento principal da reação de Fenton. Entre as interações 
apenas o efeito da interação entre o Ferro e o H2O2 apresentou significância, este resultado também já era 
esperado, porque estas duas variáveis são imprescindíveis para que ocorra a reação de Fenton, conforme a 
Equação (1). 
 
A Figura 15 apresenta a concentração de cada HPA, para o ensaio 4, o qual obteve os melhores resultados 
de remoção. Ao compará-la com a Figura 25, percebe-se uma nítida redução na concentração das espécies 
químicas, por exemplo, a concentração do Naftaleno foi reduzida de 52,1 mg.Kg-1 para apenas 0,17 
mg.Kg-1. O HPA que apresentou menor redução foi o Fenantreno, cuja redução alcançou 99,67%, em 
relação à concentração inicial.As espécies que estão presentes na Figura 25 e não estão na Figura 15 
apresentaram concentração abaixo do limite de detecção do método analítico. 
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Figura 27 – Concentração de HPAs no solo contaminado com óleo diesel após tratamento com reagente 

Fenton (Ensaio 4). 
 

CONCLUSÕES 

O reagente Fenton degradou de forma significativa os HPAs estudados, com uma redução mínima de 
99,67% individualmente e para o somatório, a redução máxima alcançada foi de 94,56%. Dentre as 
variáveis estudadas somente o pH não apresentou significância estatística, contudo sua interação com o 
ferro foi significativa. O ferro nativo do solo pode ser usado para degradar os HPAs do solo conduzindo à 
bons resultados. Para os próximos experimentos há necessidade de aumentar a distância entre os níveis 
estudados como forma de realçar os efeitos das variáveis. 
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Resumo 
 
 Recentemente vêm se observando vários acidentes durante a exploração, refinamento, transporte 
e operação de armazenamento de petróleo e seus derivados, tais como o óleo diesel e a gasolina. Nesse 
trabalho realizou-se um estudo da degradação do óleo diesel num solo característico do estado de 
Pernambuco utilizando peróxido de hidrogênio e reagente de Fenton. Esses dois processos são baseados 
na geração do radical hidroxila (OH.) que tem alto poder oxidante capaz de promover a destruição de 
compostos orgânicos recalcitrantes. O solo estudado tem cerca de 16,5±0,3g/kg de carbono orgânico total. 
Foi realizado um planejamento fatorial 23 com 2 repetições no ponto central com o objetivo de encontrar 
as melhores condições de degradação do contaminante. As variáveis e os níveis estudados foram: FeSO4 
– 0,18M (0, 4 e 8mL); pH (3; sem ajuste e sem ajuste) e Tempo de exposição ao sol (8; 12 e 16h). Os 
volumes de H2O2 usados nos ensaios foram constantes, sendo 80mL. Em seguida realizou um 
planejamento experimental fracionário 23-1, repetindo-se as variáveis do primeiro planejamento, porem 
utilizando um volume menor de H2O2, 40mL, para avaliar a influência da quantidade de H2O2 utilizada 
sobre a degradação do óleo diesel. A massa do solo utilizada em cada experimento foi de 5g. Observou-se 
que não houve diferenças significativas na degradação em relação ao volume de peróxido. A melhor 
degradação encontrada foi em torno de 87% nas seguintes condições (4mL de Fe, sem ajuste de pH, 
Tempo de exposição ao sol de 12h e 80mL de H2O2). Essa degradação encontrada foi bastante satisfatória 
devendo-se ainda estudar condições mais econômicas. 
 
 
Abstract  
 

Recently it comes if observing several accidents during the exploration, refinement, transport 
and operation of storage of petroleum and yours derived, such as the diesel oil and the gasoline. In this 
paper we do a study of the degradation of the diesel oil in a characteristic soil of the state of Pernambuco 
using peroxide of hydrogen and Fenton reagent. Those two processes are based on the generation of the 
radical hydroxyl (OH.) that has to can oxidizer loud capable to promote the destruction of recalcitrant 
organic compositions. The studied soil has about 16,5±0,3g/kg of total organic carbon. A factorial 
planning was accomplished 23 with 2 repetitions in the central point with the objective of finding the best 
conditions of degradation of the pollutant. The variables and the studied levels were: FeSO4 - 0,18M (0, 4 
and 8mL); pH (3; without adjustment and without adjustment) and Time of exhibition in the sun (8; 12 
and 16:00). The volumes of H2O2 used in the rehearsals were constant, being 80mL. Soon afterwards it 
accomplished a fractional experimental planning 23-1, repeating the variables of the first planning, they 
put using a smaller volume of H2O2, 40mL, to evaluate the influence of the amount of H2O2 used about 
the degradation of the diesel oil. The mass of the soil used in each experiment was of 5g. It was observed 
that there were not significant differences in the degradation in relation to the peroxide volume. The best 
found degradation was around 87% in the following conditions (4mL of Faith, without pH adjustment, 
Time of exhibition in the sun of 12:00 and 80ml of H2O2). That found degradation was quite satisfactory 
being still due to study more economical conditions. 
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1. Introdução 

 A atividade industrial é indispensável à civilização contemporânea. Entretanto, pode ocorrer 
contaminação ambiental decorrente de suas atividades devido ao transporte e disposição inadequada de 
matérias-primas e insumos, bem como a geração de resíduos, os quais necessitam de tratamento e 
disposição final adequados. 
 Nas ultimas décadas há uma crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, 
levando a imposição de legislações cada vez mais restritivas, não só com relação à preservação do meio 
ambiente de forma geral, mas também com respeito a qualidade do ar, do solo e das águas superficiais e 
subterrâneas. 
 Apesar das imposições da legislação, novas ocorrências de contaminação do meio ambiente 
continuam a acontecer, devido à atividade industrial ser intrinsecamente poluente, exercendo pressão 
sobre os recursos naturais e gerando compostos químicos. Estes, uma vez presentes no meio ambiente, 
encontram grandes dificuldades em serem degradados adequadamente pelos meios naturais, sendo 
conhecidos como recalcitrantes. Dentro deste contexto, uma importante parcela do processo de 
contaminação pode ser atribuída às atividades das refinarias de petróleo, indústrias químicas, têxteis e 
papeleiras. 
 Por outro lado, a mesma civilização contemporânea que exige uma maior preocupação com o 
meio ambiente, exerce uma demanda cada vez maior por energia. Uma das fontes de energia mais 
difundidas são os combustíveis fósseis. O óleo diesel, juntamente com a gasolina são duas das formas 
mais comum destes combustíveis. Porem, a utilização de tais combustíveis gera diversos poluentes 
gasosos através de sua queima (óxidos de nitrogênio, de enxofre, etc.) e também pode causar a poluição 
da água e do solo. 
 A poluição do solo pode ocorrer associada à poluição da água quando esta leva o óleo até as 
praias, margens de rios e sedimentos ou mesmo em vazamentos isolados nos tanques de postos de 
combustíveis. Esta poluição pode ocorrer ainda como resultante de práticas de disposição final 
inadequadas, mas corriqueiras a algumas décadas, antes da criação da legislação ambiental. As 
contaminações por hidrocarbonetos de petróleo conhecido como compostos de fase líquida não-aquosa 
(NAPLs), em solo, água superficial e água subterrânea têm sido alvo de inúmeras pesquisas. Isto porque 
estes hidrocarbonetos principalmente os aromáticos e poliaromáticos apresentam risco a saúde humana 
por conta do seu caráter carcinogênico e mutagênico (Lehr e Jerina, 1977; White, 1986; Sims e Overcash, 
1988; Cerniglia, 1992). No solo os compostos poliaromáticos também são considerados como 
importantes poluentes (Wild e Jones, 1995). 

O óleo diesel é um combustível de composição complexa e mais pesado que a gasolina, 
constituído por hidrocarbonetos com moléculas de 8 a 40 átomos de carbono. É um produto inflamável, 
medianamente tóxico, límpido e com odor forte e característico.Estes hidrocarbonetos são basicamente 
parafínicos, olefínicos e aromáticos, substâncias contendo enxofre, nitrogênio, metais e oxigênio também 
estão presentes, porém em menor quantidade. Quando presente no meio ambiente o óleo diesel pode 
afetar a qualidade das águas superficiais provocando mortandade de organismos aquáticos, assim como a 
qualidade do solo e atingindo as águas subterrâneas por percolação. 

Uma grande variedade de processos tem sido utilizada na remoção de hidrocarbonetos de 
petróleo puro e dissolvidos no solo. Processos como extração de vapores do solo (SVE), bioventilação, 
extração com solventes, incineração, torres de aeração, biorremediação no local e em aterros de resíduos 
sólidos. Muitos desses processos apresentam longo período de tratamento e alto custo, tornando muitas 
vezes o processo inviável (Kong et al.,1998). 

Os processos oxidativos avançados (POAs) têm se destacado nos últimos anos como uma 
tecnologia alternativa ao tratamento de várias matrizes ambientais. Estes processos apresentam a grande 
vantagem de serem tratamentos destrutivos, ou seja, os contaminantes são degradados através de uma 
série de reações químicas e não simplesmente transferidos de fase como na separação com carvão ativo, 
filtração, injeção de vapor e dessorção térmica (Higarashi et al., 2000). A remediação de solos 
contaminadas e águas residuárias contendo poluentes orgânicos não-biodegradáveis é um campo de 
aplicação promissor para os POAs (Rodriguez, 2003). 

Segundo (Miller et al., 1996; Muszkat et al., 1995), os POAs atuam no tratamento de substâncias 
altamente tóxicas e persistentes, tais como os organoclorados e derivados de petróleo, mineralizando-os 
ou desdobrando-os em compostos intermediários mais facilmente biodegradáveis. Eles se caracterizam 
pela geração de radicais hidroxila (HO.), que reagem rapidamente com diversos compostos orgânicos, 
levando a formação de espécies inócuas, geralmente CO2 e H2O. Dentre os POAs destacam-se o ozônio, o 
peróxido de hidrogênio (H2O2), semicondutores e o reagente de Fenton (Tiburtius et al., 2004). 
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 O H2O2 pode ser utilizado para a geração de radicais hidroxilas quando associado à radiação 
ultravioleta H2O2/UV (Equação 1). 

 
( )2 2 254 nm 2H O hv HO•+ →  (1)

 
(Stepnowsk et al., 2002; Juang et al., 1997) relatam a degradação de compostos orgânicos 

presentes em efluentes de indústrias petroquímicas utilizando o peróxido de hidrogênio assistido pela 
radiação ultravioleta. O sistema H2O2/UV é geralmente indicado para o tratamento terciário, na 
fragmentação de espécies recalcitrantes. 

O H2O2 quando na presença de um sal de Ferro (Fe2+ ou Fe3+) em meio ácido, também libera 
radicais hidroxilas, sendo o complexo H2O2 + Fe chamado de reagente de Fenton (em homenagem a HJH 
Fenton, que em 1894 estudou o reagente) (Equação 2). O reagente Fenton tem um aumento de sua 
eficiência quando associado à radiação UV, sendo chamado de foto-fenton (Equação 3). Em muitos casos 
a presença de ferro na matriz do solo permite a aplicação do reagente Fenton somente com a utilização do 
H2O2. 

 
2 3

2 2Fe H O Fe OH HO+ + − •+ → + +  (2)
3 2

2Fe H O Fe H HO+ + + •+ → + +  (3)
 
Neste trabalho avaliou-se a degradação dos hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) presente 

em solo contaminado por óleo diesel, utilizando peróxido de hidrogênio e reagente de Fenton através de 
um planejamento fatorial 23. Em seguida foi feito um planejamento experimental fracionário 23-1 para 
avaliar a influência da redução do volume de H2O2 adicionado sobre a degradação alcançada. 

 
 

2. Metodologia 

 
 
2.1. Solo utilizado 

 
 O solo virgem utilizado é característico da zona metropolitana do estado de Pernambuco. 
Inicialmente a amostra de solo foi calcinada a 400 °C para remover a eventual presença de espécies 
orgânicas de ocorrência natural. A contaminação da amostra de solo por óleo diesel foi feita de forma a 
garantir o contato entre o contaminante e o solo e a perfeita homogeneização da amostra, sendo obtida um 
contaminação final de 16,7 g/Kg COT. Após a contaminação, a amostra foi armazenada em depósito de 
vidro e mantida sob refrigeração, a temperatura de 4 °C, para posteriormente serem efetuados os estudos 
de remediação. As propriedades físicas e químicas do solo, antes de sofrer a contaminação foram 
determinadas segundo a metodologia estabelecida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola - 
EMBRAPA (EMBRAPA, 1997) e são mostradas abaixo na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Propriedades físicas e químicas do solo. 
 

Propriedades Valores 
pH 6,05 
Carbono (g.Kg-1) 0,75 
Nitrogênio (g.Kg-1) 0,20 
Relação C/N 3,50 
Areia (%) 0,78 
Silte (%) 0,12 
Argila (%) 0,10 
Matéria orgânica (g.Kg-1) 1,30 
CTC a pH 7.0 4,63 
Ferro (g.Kg-1) 0,502 
Alumínio (g.Kg-1) 0,380 
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2.2. Experimento 1 – Peróxido de hidrogênio e Reagente Fenton. 

 
 Realizou-se um planejamento fatorial 23 a fim de encontrar as melhores condições de degradação 
do carbono orgânico total (COT) do solo. As variáveis de entrada e os níveis estudados encontram-se na 
Tabela 2. O nível inferior da variável Ferro correspondia ao ferro nativo do próprio solo, no nível superior 
e no ponto central houve a adição de ferro, sob a forma de FeSO4 – 0,18 M; o pH foi ajustado para 3, no 
nível inferior, e mantido sem ajuste considerando o pH do próprio solo, no nível superior e ponto central. 
A variável de resposta foi o percentual de remoção de carbono orgânico total (COT). A determinação do 
COT foi feita através do método de Walkey-modificado. A Figura 1 apresenta o aparato utilizado na 
determinação do COT. 
 

 
 

Figura 1 – Oxidação do carbono orgânico total do solo (COT). 
 

Tabela 2 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial (23) para o Reagente Fenton. 
 

Níveis Variáveis 
Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

Fe (mL) 0  4  8  
PH 3 Sem ajuste Sem ajuste 

Tempo de exposição a luz 
solar (h) 8  12  16  

 
 O procedimento experimental constou na pesagem de 5g do solo contaminado em um béquer de 
600mL, em seguida era feito o ajuste do pH e adição do FeSO4 quando necessários, de acordo com as 
condições da Tabela 2. A adição de H2O2 foi realizada gradativamente, para não haver a possibilidade de 
formar radicais hidroperoxilas. Para o tempo de 8h (1dia) adicionou-se 10mL de H2O2 a cada hora e para 
o 16h (2dias) adicionou-se 5mL de a cada hora, totalizando 80 mL de H2O2. Os experimento eram 
expostos ao sol das 9:00 `as 17:00h, conforme é mostrado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2– Experimento do Reagente de Fenton no solo contaminado por óleo diesel. 
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Buscando diminuir o volume empregado no experimento anterior, repetiu-se os ensaios com os 
melhores resultados obtidos no planejamento experimental. A tabela 3 apresenta as variáveis e os níveis 
utilizados, sendo empregado um volume de 40 mL de H2O2. 

 
Tabela 3 – Variáveis e níveis estudados para o Reagente Fenton. 

 
Variáveis Níveis 
Fe (mL) 5 10 

pH Sem 4 
Tempo de exp. a luz solar(h) 8 16 

 
 Fez-se o mesmo procedimento já descrito acima, conforme as condições da Tabela 3. Para o 
tempo de 8h (1dia) quando foram adicionados 5mL de H2O2 a cada hora e para o 16h (2dias) adicionou-se 
2,5mL de a cada hora, totalizando 40 mL de H2O2 para ambos os experimentos. 
 
 
3. Resultados e discussão 
 

3.1 – Degradação do solo contaminado com óleo diesel utilizando Reagente Fenton 
 

Uma análise direta dos resultados, apresentados na Tabela 44, não permitem extrair uma 
conclusão definitiva sobre a influência do reagente Fenton na eficiência de remoção do COT. Entretanto, 
em relação ao tempo de exposição, percebe-se que os melhores resultados foram obtidos para os maiores 
tempos de exposição (12 e 16h) e para os valores de pH iguais a 3. Em todos os experimentos a 
quantidade de peróxido de hidrogênio adicionada foi de 80 mL. 

Comparando-se os resultados em relação a cada variável de entrada, pode-se observar aspectos 
importantes a respeito da influência dos parâmetros de processo sobre a resposta. A influência da adição 
de ferro é inconclusiva em uma primeira análise, uma vez que adição apresentou ora aumento, ora 
redução da porcentagem de remoção do COT. Confirmou-se a maior eficiência do processo a baixos 
valores de pH. Com relação ao tempo de exposição, os ensaios realizados com radiação solar atmosférica 
não permitiram extrair uma conclusão definitiva, devido a variabilidade deste recurso. Através da análise 
da radiação hora a hora ao longo do dia, será possível definir a influência deste parâmetro.  

 
Tabela 4 - Resultados do planejamento fatorial 23 para solo contaminado com Óleo diesel 
(16,5±0,3g/kg) 
 

Ensaio Fe 
(mL) pH 

Tempo de 
Exposição ao 

sol(h) 
%COT 

A1 - 3 8 67,1 
A2 8 3 8 69,6 
A3 - Sem ajuste 8 75,8 
A4 8 Sem ajuste 8 68,9 
A5 - 3 16 76,9 
A6 8 3 16 80,7 
A7 - Sem ajuste 16 73,3 
A8 8 Sem ajuste 16 64,9 
A9 4 Sem ajuste 12 86,2 

A10 4 Sem ajuste 12 86,9 
 

Através da Tabela 5, pode-se observar que os parâmetros não apresentaram efeitos significativos 
na eficiência do processo, quando analisados individualmente através do teste T. Este fato pode ser 
comprovado pela análise direta da Tabela 1. Entretanto, para as interações entre pH e concentração de 
ferro e pH e tempo de exposição foram observados efeitos relevantes. 
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Tabela 5 – Estimativa dos Resultados. 
 

Parâmetros Valores Estimados +/- Desvio 
Fe -2,2±0,3 
pH 2,4±0,3 
t 3,3±0,3 

Fe x pH -5,4±0,3 
Fe x t -0,05±0,3 
pH x t 6,8±0,3 

Fe x pH x t 0,7±0,3 
Média global 74,8±0,2 

 
 
3.2 – Experimento Fatorial Fracionário 23-1 

 
Para verificar a possibilidade de reduzir o volume de H2O2 empregado, repetiu-se os 

experimentos em que foram obtidos os melhores resultados, desta feita, utilizando um planejamento 
fatorial fracionário para reduzir a quantidade de experimentos. Nestes experimentos utilizou-se um 
volume de 40 mL de H2O2. Conforme apresentado na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Experimento Fatorial Fracionário para solo contaminado com Óleo diesel 

(16,5±0,3g/kg). 
 

Ensaio Fe 
(mL) pH Tempo de 

Exposição ao sol(h) %COT 

B1 - 3 16 59,3 
B2 8 3 8 49,2 
B3 - Sem ajuste 8 54,9 
B4 8 Sem ajuste 16 66,7 
B5 - 3 12 67,1 

 
A Tabela 7 apresenta um comparativo entre os melhores resultados da Tabela 4 e suas 

respectivas repetições, presentes na Tabela 6. Nota-se que os valores do experimento B representaram em 
média 80% do experimento A, ou seja, ao se reduzir o volume de H2O2 em 50% a perda de rendimento 
foi de apenas 20%. 

 
Tabela 7 – Comparação entre os experimentos. 

 
Ensaio Volume %COT B/A 

A2 80 69,6 
B2 40 49,2 

0,71 

A3 80 75,8 
B3 40 54,9 

0,72 

A5 80 76,9 
B1 40 59,3 

0,77 

A8 80 64,9 
B4 40 66,7 

1,03 

A9 80 86,2 
B5 40 67,1 

0,78 

 
4. Conclusão  

 A variabilidade do recurso solar impossibilitou uma análise mais detalhada da influência do 
tempo de exposição. Novos experimentos serão realizados com radiação controlada, utilizando-se 
lâmpadas UV. A contribuição isolada de cada parâmetro não foi significativa, todavia a associação do pH 
com o tempo e do pH com a adição de FeSO4 apresentaram valores significativos. Devido à presença de 
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ferro nativo da matriz do solo, o efeito da adição do mesmo foi mascarado. Foi comprovado que o baixo 
valor do pH contribui para um aumento de eficiência do processo. O segundo experimento com volume 
reduzido de peróxido (50% a menos) apresentou uma redução na eficiência de apenas 20%. Os 
parâmetros ótimos (pH, tempo e volume de FeSO4), obtidos pelo planejamento fatorial, foram os mesmos 
para ambos os experimentos. 
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Resumo  
 
Nesse trabalho utilizou-se as seguintes técnicas de processos oxidativos avançados (POA): peróxido de 
hidrogênio, reagente de Fenton e fotocatálise heterogênea (TiO2). Esses processos têm se mostrado uma 
tecnologia alternativa ao tratamento de várias matrizes ambientais. O solo estudado foi contaminado por 
uma mistura de óleos proveniente de um vazamento no pátio de uma indústria do estado de Pernambuco. 
Esse solo tem cerca de 14,5g/Kg de carbono orgânico total e 3400mg/kg de TPH. Realizaram-se dois 
planejamentos fatoriais 23, um em relação ao peróxido de hidrogênio e o outro com dióxido de titânio, 
com o objetivo de encontrar as melhores condições de degradação do contaminante. As variáveis e os 
níveis estudados para o primeiro foram: FeSO4 – 0,18M (sem, 4 e 8mL); Ajuste do pH (3, sem, sem); 
Tempo de exposição ao sol (8, 12, 16h). Os volumes de peróxido usado nos ensaios foram 80 e 40mL. 
Em relação ao segundo foram estudadas as seguintes condições: TiO2 (g) (0,5;0,75;1,0), volume H2O 
(sem, 2,5 e 5mL) e Tempo de exposição ao sol ( 8, 40, 72h). Em relação ao primeiro planejamento 
obteve-se uma destruição de 84% do óleo. Já em relação ao segundo planejamento não houve degradação 
significativa, devendo-se estudar outras condições. 
 
 
Abstract  
 
In this work one used the following techniques of advanced oxidation processes (AOP): hydrogen 
peroxide, reagent of heterogeneous Fenton and photocatalys (TiO2). These processes if have shown an 
alternative technology to the treatment of some ambient matrices. The ground studied was contaminated 
by an oil mixture proceeding from an emptying in the patio of an industry of the state of Pernambuco. 
This ground has about 14,5g/Kg of total organic carbon and 3400mg/kg of TPH. One became fullfilled 
two factorial planning 23 one in relation to hydrogen peroxide and other with titanium dioxide, the 
objective to find the best conditions of degradation of the contamination. The variable and the levels 
studied for the first one had been: FeSO4 - 0,18M (without, 4 and 8mL); Adjustment of pH (3, without, 
without); Time of exposition to the sun (8, 12, 16h). The volumes of used peroxide in the assays had been 
80 and 40mL. In relation to as the following conditions had been studied: TiO2 (g) (0,5;0,75;1,0), volume 
H2O (without, 2,5 and 5mL) and Time of exposition to the sun (8, 40, 72h). In relation to the first 
planning a destruction of 84% of the oil was gotten. Already in relation to as the planning it did not have 
significant degradation, having itself to study other conditions 
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1. Introdução 

 
As indústrias de petróleo lidam com problemas de difícil solução em relação atividades voltadas 

para a proteção ambiental principalmente às ligadas a água superficial, subterrânea e solo. Isso acontece 
em virtude de vazamentos, derrames e acidentes durante a exploração, refinamento, transporte e operação 
de armazenamento do petróleo e seus derivados: gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP), nafta, 
parafinas, asfalto, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível e óleo lubrificante. 

Como podemos observar anteriormente, uma importante parcela do processo de contaminação 
pode ser atribuída às atividades das refinarias de petróleo e seus derivados. Um relatório da comissão 
mista para analisar o acidente da Petrobrás/Repar (CREA-PR) cita 33 acidentes ocorridos com 
derramamento de petróleo e seus derivados, no Brasil, no período de 1975-2001, somando bilhões de 
litros que contaminaram solos, rios e mar. Um dos acidentes mais recentes ocorreu em julho em São 
Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina, para a refinaria de Araucária. Cerca de 4 milhões de litros de 
petróleo atingiram os rios Barigui e Iguaçu. Após o evento, concentrações elevadas de hidrocarbonetos 
aromáticos foram detectadas, o que provocou significativos danos à flora e fauna aquática e série risco à 
população humana ali residente (Freire et al, 2000). 

Segundo geólogo Petrick (Manzochi, 2001), a preocupação com acidentes nos postos está 
aumentando no Brasil. As principais causas de vazamentos apontadas por este são: falha humana durante 
a descarga do combustível e seus defeitos na estrutura do tanque. Segundo Petrick, o número de postos 
que apresentam problemas varia de 20 a 30% no Brasil sendo que na maioria dos casos, só percebem os 
vazamentos depois da descoberta dos seus efeitos. 

Uma grande variedade de processos tem sido utilizada na remoção de hidrocarbonetos de 
petróleo puros e dissolvidos no solo. Processos como extração de vapores do solo (SVE), bioventilação, 
extração com solventes, incineração, torres de aeração, biorremediação no local e em aterros de resíduos 
sólido têm sido usados (Higarashi, et al., 2000). Muitos desses processos apresentam longos período de 
tratamentos e altos custos, tornando muitas vezes o processo inviável. 

Como uma nova alternativa, vem se estudando Processos Oxidativos Avançados (POAs) 
(Tiburtius et al, 2004), com o objetivo de degradar hidrocarbonetos de petróleo em solo. Esses processos 
vêm se destacando como uma tecnologia alternativa para tratamento de contaminantes orgânicos 
recalcitrantes. A grande vantagem desse processo é no fato de ser um tipo de tratamento destrutivo, onde 
o contaminante é degradado através de reações químicas. 

Esse processo baseiam-se na formação de radicais hidroxila (•OH), altamente oxidantes e 
capazes de reagir com praticamente todas as classes de compostos orgânicos (Rodrigues et al, 2003). 
Estes processos vêm sendo utilizados como alternativas promissoras no tratamento de efluentes e ou na 
remediação de solos contaminados com substâncias altamente tóxicas e recalcitrantes (Legrini, 1993; 
Wang et al, 2000). 

As técnicas de oxidação que mais se destacam dentre os POAs são: Reagente de Fenton, 
Permanganato de potássio, fotocatálise heterogênea utilizando TiO2 e Ozônio. 
 
 
2. Metodologia 
 
2.1 – Caracterização do solo  

 
A caracterização dos solos foi realizada segundo a metodologia do EMBRAPA, 1997, com o 

objetivo de auxiliar o desenvolvimento do tratamento.  
Foram levantadas inicialmente as características físicas e químicas dos solos tais como: 

granulometria, pH, condutividadade elétrica (dS/m), carbono orgânico (g/kg), matéria orgânica (g/kg), 
nitrogênio (g/kg), relação C/N, fósforo assimilável (g/kg), Complexo sortivo (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, 
H+) (cmol (+)/kg) e Fe (g/kg). 
 
2.2 – COT- método de Walkey-Black modificado 

 
A metodologia utilizada para determinação do COT pelo método de Walkey-Black modificado.  
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2.3 – Extração e quantificação do contaminante do solo 
 
Essa etapa é a que determina o índice de contaminação dos solos. Na Tabela 1 encontra-se os 

contaminantes específicos que devem ser analisados para esse solo da Indústria do estado de Pernambuco. 
 

Tabela 1 – Contaminantes de interesse para o solo 
Contaminação Poluente Método 

TPH EPA - ILM 05.1 Mistura de óleos HPAs EPA 3540/EPA8260 
 

2.4 – Estudo da fotodegradação dos derivados do petróleo no solo  
 

Realizou-se o mesmo planejamento fatorial 22 para as a as três diferentes fontes de 
contaminação dos solos, esse experimento foi baseado em estudos realizados por Higarashi et al, 1999. 
Dois fatores foram escolhidos de modo a verificar a influência desses na degradação do contaminante: m 
(g) do catalisador (TiO2) e o tempo de exposição ao sol, a matriz do planejamento fatorial encontra-se na 
Tabela 2. Nesse estudo avaliamos inicialmente a % de COT degradado dependendo da degradação 
fazemos um estudo mais detalhado de modo a verificar o contaminante que foi degradado. Pesou 5g do 
solo em cada placa de petri e cobriu-se com filme de PVC. A estas placas foram feitos os seguintes 
ensaios indicados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Matriz do planejamento fatorial do primeiro experimento da fotócatálise heterogênea 

Ensaio  mTiO2(g) T exposição ao sol(h) 
1 0,015 8 
2 0,037 8 
3 0,015 72 
4 0,037 72 
5 0,026 40 
6 0,026 40 

 
Diante dos resultados obtidos desse primeiro experimento, realizou-se um novo experimento 

aumentando a massa de TiO2 incorporada ao solo (Tabela 3). 
 

Tabela 3 - Matriz do planejamento fatorial do segundo experimento da fotócatálise heterogênea 
Ensaio  mTiO2(g) T exposição ao sol(h) 

1 0,5 8 
2 1 8 
3 0,5 72 
4 1 72 
5 0,75 40 
6 0,75 40 

 
2.5 – Estudo da degradação dos contaminantes utilizando Reagente de Fenton 
 

Nessa etapa realizou-se um planejamento fatorial 23 com o objetivo de observar as influências 
das seguintes variáveis nesse experimento: Ferro (sem adicionar ou adicionando); pH (ajustar para em 
torno de 3 ou sem ajustar considerando o pH do próprio solo) e variando o tempo de reação em exposição 
ao sol, mantendo-se constante o volume de H2O2 de 80mL equivale a 1367,2mmol. Pesou-se 5g do solo 
num béquer de 600mL e em seguida fez-se os ensaios de acordo com as condições da Tabela 4. A adição 
de H2O2 não foi adicionada de uma só vez, para não haver a possibilidade de formar radicais 
hidroperoxilas. Para o tempo de 8h (1dia) adicionou-se 10mL de H2O2 a cada hora e para o 16h (2dias) 
adicionou-se 5mL de a cada hora. Os experimento eram expostos ao sol das 9:00 `as 17:00h. 

 
Tabela 4 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 23 

Variáveis Níveis 
Fe (mL) sem 4 8 

pH 3 Sem ajuste Sem ajuste 
Texposição ao sol (h) 8 12 16 

H2O2(mL) 80 
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Após este experimento resolveu-se fazer um planejamento fatorial 23-1 diminuindo o volume de 

H2O2, Tabela 5. 
 

Tabela 5 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 23-1 
Variáveis Níveis 
Fe (mL) sem 4 8 

pH 3 Sem ajuste Sem ajuste 
Texposição ao sol (h) 8 12 16 

H2O2(mL) 40 
 
 

3. Resultados e Discussões  
 

3.1 – Caracterização do solo quanto às propriedades físicas e químicas  
 

Na Tabela 6 encontram-se os resultados das propriedades físicas e químicas do solo da indústria 
do estado de Pernambuco. Esse solo estudado é classificado como franco arenoso. 

 
Tabela 6 – Caracterização do solo da indústria do estado de Pernambuco 

Propriedades Valores   
pH 5,40 

Condutividade elétrica (dS/m)  5,00 
Carbono (g/kg) 16,8 

Nitrogênio (g/kg) 0,90 
Relação C/N 18,7 

Areia (%) 69,8 
Silte (%) 19,60 

Argila (%) 11,60 
Classificação textural Franco arenoso 

Matéria orgânica (g/kg) 29 
CTC a pH 7.0 3,75 

Complexo sortivo (cmol(+) /kg) 
Cálcio  2,95 

Magnésio  0,31 
Potássio  0,28 
Sódio  0,35 

Hidrogênio 0 
Alumínio  3,75 

 
 

3.2 – Caracterização do solo da indústria do estado de Pernambuco quanto aos contaminantes 
 
Na Tabela 7, encontram-se os contaminantes do solo da indústria, aqueles que ultrapassam o 

limite permitido pela norma holandesa já que o Brasil ainda não dispõe. Dentre os contaminantes 
podemos observar o TPH, este parâmetro encontra-se no nível T, representando poluição. Já para os 
somatórios dos HPAs, a legislação estabelece os seguintes para o cálculo (naftaleno, fenantreno, 
antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[a] antraceno, criseno, benzo[k]fluoranteno, dibenzo[a,h] antraceno 
e benzo[g,h,i] perileno), encontra-se no nível I intervenção indicando risco à saúde humana e ao 
ecossistema, requerendo procedimentos de remediação. Esta poluição é atribuída em decorrência do 
vazamento da mistura de óleos. 

 
Tabela 7 – Resultados das análises dos contaminantes 

Legislação holandesa (mg/kg) 
Contaminantes 

Concentração 
(mg/kg) S T I 

TPH 3443±104,8 50 2525 5000 
ΣHPAs 273±3,7 1 20,5 40 
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3.3 – Resultados da fotodegradação do solo contaminado 
 
Não houve a fotoderadação dos contaminantes nesse solo nas condições estudadas. O provável 

fato que deve ter ocorrido para não destruição dos contaminantes do solo, reside em que as moléculas 
orgânicas do solo não foram transferidas para a superfície do TiO2 (Higarashi et al., 1999). 

 
3.4 – Tratamento utilizando Reagente de Fenton 

 
Com o objetivo de encontrar as melhores condições de degradação dos contaminantes do solo 

realizou-se um planejamento fatorial 23. Na Tabela 8 encontram-se os resultados do planejamento fatorial 
23 e na Tabela 9 os cálculos dos efeitos e principais interações. 

 
Tabela 8 – Resultados do planejamento fatorial 23 da degradação do COT no solo da indústria do 

estado de Pernambuco 

Ensaio Fe(mL) pH Texposicão ao sol 
(h) 

%degradação do 
COT 

1 Sem 3 8 83,2 
2 8 3 8 70,6 
3 Sem Sem ajuste 8 77,5 
4 8 Sem ajuste 8 79,9 
5 Sem 3 16 77,7 
6 8 3 16 77,9 
7 sem Sem ajuste 16 79,7 
8 8 Sem ajuste 16 84,0 
9 4 Sem ajuste 12 75,6 

10 4 Sem ajuste 12 75,7 
 
 

Tabela 9: Efeitos principais e interações calculados para o planejamento fatorial 23 da degradação 
do COT no solo da indústria do estado de Pernambuco, com seus respectivos erros padrão, 

expresso em % 
EFEITOS 

Média Fe pH Texpsol Fe[pH] Fe[Texpsol] pH[Texpsol] 
78,1±1,2 -1,4±2,6 1,4±2,6 2,0±2,6 4,7±2,6 3,7±2,6 1,1±2,6 

 
Diante dessa degradação do COT ser relativamente alta, optou-se realizar outros estudo 

utilizando um volume menor de H2O2. Realizou-se um outro planejamento fatorial 23-1 conforme é 
mostrado na Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Resultados do planejamento fatorial 23-1 da degradação do COT no solo da indústria do 

estado de Pernambuco 

Ensaio Fe (mL) pH T exposição 
ao sol (h) %COT 

1 Sem  3 16 78,2 
2 8 3  8 71,1 
3 Sem  Sem ajuste 8 74,4 
4 8 Sem ajuste 16 71,7 
5 4 Sem ajuste 12 81,2 

 
A degradação do COT ficou em torno de 77 a 84% para as condições estudadas. Analisando a 

Tabela 24, observou-se que nenhum dos efeitos foram estatisticamente significativos, a o nível de 
confiança de 95%. Nenhuma das variáveis estudadas Fe, pH e tempo de exposição ao sol influenciaram 
de modo significativo o experimento, embora vários trabalhos descritos na literatura (Ghaly et al., 2001; 
Watts et al., 2000 ;Chen et al.., 2001) relata que essas variáveis influenciam bastante a degradação dos 
contaminantes. Nesse estudo não observamos a influência dessas variáveis pode ter sido mascarados pela 
quantidade de H2O2 adicionado. 

Na Tabela 10 encontram-se os resultados do planejamento fatorial 23-1. Observamos que não 
houve grandes diferenças na degradação do COT quando variamos a concentração do H2O2 de 80 mL 
para 40mL. 
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4. Conclusões 
 
Os solos utilizados nesse trabalho são do tipo franco-arenoso, o que provavelmente irá facilitar a 

técnica de remediação; 
Quanto ao teor de COT, o solo da indústria do estado de Pernambuco apresenta um teor de 

16,7g/kg considerado alto; 
Em relação a fotocatálise heterogênea utilizando TiO2, não houve destruição do contaminante, 

devendo-se estudar outras condições; 
Para o tratamento do solo utilizando reagente Fenton a destruição do COT ficou em torno de 77 a 

84%. 
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RESUMO – A remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos totais 
de petróleo (TPH) tem merecido bastante atenção em virtude dos freqüentes 
vazamentos, derrames e acidentes durante a exploração, refinamento e 
transporte de petróleo e seus derivados. Existem várias maneiras de remover 
esses poluentes do solo. Nesse trabalho utilizou-se processos de extração com 
solvente combinado com reagente Fenton para tratar os contaminantes 
orgânicos. O solo utilizado nesse trabalho tem cerca de 3400mg/Kg de TPH. 
Para o estudo da extração do contaminante com o solvente (aguarrás e 
hexano), o melhor resultado obtido foi utilizando a aguarrás. Extraiu cerca de 
100% do TPH do solo. Após o experimento de extração com solvente, 
degradou-se o extrato (aguarrás e TPH) com reagente Fenton. Observou-se 
que essa metodologia adotada apesar de ser trabalhosa é bastante eficiente 
quando comparada à degradação do TPH diretamente nesse solo utilizando 
reagente Fenton. 

 
PALAVRAS-CHAVE: TPH, extração com solvente, reagente fenton 

 
ABSTRACT –  Remediation of contaminated soils for total petroleum 
hydrocarbons has gained more attention because of the frequent leaks, spilling 
and accidents during the exploration, refinement and transport of petroleum 
and yours derived. There many way to remove these pollutant of soil. In this 
work was used extraction combined with Fenton´s reaction for the treatment 
organic contaminant. The soil used in this study has 3400mg/kg of TPH. For 
the study of the extraction of TPH with solvents (aguarrás and hexane), the 
best result was utilizing aguarrás. It extracted about 100% of TPH of soil. 



 

After the extraction experiment with solvent, the extract was degraded 
(aguarrás and TPH) with Fenton´s reaction. It was observed that methodology 
adopted in spite of being difficult it is quite efficient when compared the 
degradation of TPH directly in that soil using Fenton´s reaction.  

 
1.INTRODUÇÃO            
 
 

As atividades relacionadas à 
Indústria do Petróleo envolvem grandes 
riscos ambientais diante da 
possibilidade da contaminação do ar, 
solo e águas por uma variedade de 
compostos orgânicos altamente 
poluentes. Freqüentes ocorrências de 
vazamentos, derrames e acidentes 
durante a exploração do petróleo e seus 
derivados vem motivando a realização 
de pesquisas na área de remediação de 
solo. 

 
Os métodos mais comuns de 

remediação de solos contaminados são: 
incineração. extração do gás do solo 
(SVE), bioaeração, biorremediação, 
fitorremediação, extração com solventes 
dentre outros. Muitos desses processos 
apresentam longo período de tratamento 
e alto custo, tornando muitas vezes o 
processo inviável (Kong et al, 1998).  

 
Dentre os vários métodos 

encontrados na literatura para remoção 
de compostos orgânicos em solo 
utilizou-se nesse trabalho a combinação 
de dois métodos: extração com solvente 
e processos oxidativos avançados 
(POA) utilizando reagente de Fenton 
(H2O2/ Fe2+), com o objetivo de avaliar 
a eficiência. 

 
O processo de extração com 

solvente são realizados pela remoção da 
porção afetada do solo e lavagem do 
mesmo com solventes adequados para o 
determinado tipo do contaminante 
(Higarashi, 1999). Nesse trabalho 

avaliou-se a eficiência de dois tipos de 
solventes: aguarrás e hexano. 

 
A aguarrás é composta de uma 

corrente  de hidrocarbonetos obtida pela 
destilação do petróleo entre 
aproximadamente 160 a 210oc. Trata-se 
de um líquido incolor de odor 
penetrante mais altamente apolar. A sua 
maior aplicação é como solventes de 
tintas e desengordurantes do couro. Já o 
hexano trata-se de um solventre 
alifático, incolor, volátil, com odor 
fraco. Sua faixa de destilação 
compreende entre 62 a 74oc. A sua 
maior aplicação é na extração de óleos e 
gorduras. 

 
Os processos oxidativos 

avançados têm se mostrado uma 
tecnologia alternativa ao tratamento de 
várias matrizes ambientais. A grande 
vantagem desse método é por ser um 
tratamento destrutivo, ou seja, o 
contaminante é degradado através uma 
série de reações químicas convertendo 
em outros compostos como dióxido de 
carbono e sais inorgânicos (Stepnowski 
et al, 2002; Pandiyan et al, 2002).  

 
Dentre os processos oxidativos 

avançados o reagente de Fenton tem 
sido bastante estudado nos últimos anos 
como um dos sistemas mais atrativos 
para a destruição de compostos 
orgânicos perigosos em solo 
contaminado (Kong et al, 1998).  

 
 



 

Na reação de Fenton o íon Fe2+ 
reage com o H2O2 gerando radicais 
hidroxilas. O poder oxidante do 
reagente Fenton (H2O2/Fe2+) é atribuído 
aos radicais hidroxilas que são 
provenientes da decomposição catalítica 
do peróxido de hidrogênio em meio 
ácido cuja Equação 1 geral é:  
 

Fe2+ + H2O2→Fe3+ + OH- + OH. 
Equação (1) 
 

Estes radicais livres podem atacar 
compostos orgânicos presentes no solo 
levando a sua oxidação, ou seja, total 
mineralização produzindo CO2 e H2O, 
como mostra a equação 2.  

 
OH+RH → ROH+H2O → CO2+H2O 

Equação (2) 
 
O pH do meio pode influenciar 

bastante na oxidação, em sistema 
Fenton o pH ótimo de operação deve ser 
de 3 a 4. De modo a evitar a 
precipitação de hidróxidos de Fe3+ que 
promove a formação de radicais 
hidroxilas. Kong, S.H et al (1998), 
estudou a degradação de óleo diesel e 
querosene em solo utilizando reagente 
Fenton. Cerca de 50% da degradação do 
hidrocarboneto foi obtida num tempo de 
72h. 

 
O objetivo desse trabalho 

consiste em tratar um solo contaminado 
com cerca de 3400mg/kg de TPH de 
uma Indústria do Estado de Pernambuco 
empregando a técnica de extração por 
solvente combinada com reagente 
Fenton de modo a obter uma maior 
eficiência de remediação, pois em 
estudos anteriores utilizando reagente 
Fenton diretamente no solo a 
degradação ficou em torno de 50% do 
TPH.  
 

 
2. METODOLOGIA 
 
2.1 Amostragem  
 A amostra foi coletada de uma 
Indústria do estado de Pernambuco 
segundo a NBR 10.007 – Amostragem 
de Resíduos da ABNT. As propriedades 
físicas e químicas desse solo são 
mostradas na Tabela 1. Essa amostra foi 
contaminada por uma mistura de óleos 
proveniente de um vazamento no pátio 
da Indústria. 
 

Tabela 1 - Propriedades físicas e 
químicas do solo. 

Propriedades Valores 
pH 7,40 
Condutividade elétrica 

(dS/m)  
5,00 

Carbono (g/kg) 8,30 
Nitrogênio (g/kg) 0,90 
Relação C/N 9,22 
Areia (%) 69,8 
Silte (%) 19,60 
Argila (%) 11,60 
Matéria orgânica (g/kg) 16,90 
CTC a pH 7.0 3,75 

 
2.2 Caracterização do solo 

A amostra do solo foi analisada 
segundo os parâmetros e metodologias 
analíticas apresentadas na Tabela 2. 
Tabela 2 - Parâmetros e metodologias 

analíticas. 
Parâmetros Metodologia 

EPA* 
Metais (As, Cd, Cu, 
Fe, Pb, Zn, Cr, Ni e 

Sb) 

6010 

TPH 418.1\ Ilm 05.1 
Comp. orgânicos 
voláteis 

826.0 

*EPA (Environmental Protection 
Agency - USA ) 
 



 

2.3 Experimento 1- Extração por 
solvente do contaminante 

Nessa etapa realizou-se um 
planejamento fatorial 23, a fim de 
encontrar as melhores condições da 
extração do TPH no solo. As variáveis e 
os níveis estudados encontram-se na 
Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Dados do experimento 1.  
Variáveis Níveis 
Solvente  Aguarrás hexano 

Volume do 
solvente 

(ml) 

10 50 

Tempo de 
contato (h) 

4 8 

 
Para cada experimento 

realizado utilizou-se 5g do solo e em 
seguida foram levados agitação como 
mostra a Figura 1.  

 

 
Figura 1 – extração com solvente 

 
 Após o tempo de agitação o 
extrato foi centrifugado a 2000rpm por 
20 minutos. Em seguida recolheu-se o 
extrato (aguarrás e TPH) e o solo foi 
guardado para determinar a quantidade 
de TPH extraído do solvente segundo a 
metodologia EPA Ilm 05.1, conforme 
pode ser visto na Figura 2. 
 

.  
Figura 2 – extração do TPH por 
soxhlet 
 
2.4 Experimento 2 – Reagente 
Fenton  

Nessa etapa utilizou-se o 
extrato do experimento 1 que obteve-se 
maior extração do TPH do solo. 
Realizou-se também um planejamento 
fatorial 23, com o objetivo de encontrar 
a melhor condição de degradação do 
extrato. As variáveis e os níveis 
estudados encontram-se na Tabela 4. A 
degradação foi avaliada pela técnica de 
análise elementar.  

 
Tabela 4 - Dados do experimento 2.  
Variáveis Níveis 

H2O2 50%(ml) 5 10 
FeSO4 0,18M 

(ml) 
sem 1 

pH 3 Sem ajuste 
 

3. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 
 
3.1 Caracterização do solo  

Os resultados analíticos do solo para 
os metais, TPH e compostos orgânicos 
voláteis encontram-se nas Tabelas 5 e 6. 
Esses foram comparados aos limites 
estabelecidos pela legislação holandesa, 
pois o Brasil ainda não dispõe de um 
padrão de controle de qualidade para o 
solo. 



 

 
Tabela 5 - Resultados da análise de 

metais e de hidrocarbonetos totais do 
solo contaminado. 

mg/Kg Cr Cu Ni Zn TPH 
Solo 45 20 31 510 3443 

Padrão holandês 

S(-) 100 -
240 

36 -
113 

350 -
123 

140 -
430 

50 -
2500 

T(-) 240 -
380 

113 -
190 

123 -
210 

430 -
720 

2500 -
5000 

I(-) >380 >190 >210 >720 >5000 

  
Tabela 6 -  Resultados da análise dos 
compostos orgânicos voláteis do solo 

contaminado. 

m
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g 
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Solo 0,130 0,400 0,130 0,030 0,070 0,308 

Padrão holandês 

S(-) -- -- 0.01 - 2 0.05 -
65 

0.05 - 
25 

0.05 -
12.5 

T(-) 10 - 20 -- 2 - 4 65 - 
130 25 - 50 12.5 -

25 

I(-) >20 -- >4 >130 >50 >25 

 

Obs: * São os compostos orgânicos 
voláteis (VOCs). 

(-) O S, T e I são os limites definidos 
pelo padrão holandês: 
S – indica o nível básico do local 
para o solo. 
T – representa poluição que requer 
maiores informações. 
I – representa o nível de intervenção. 
O valor de intervenção indica risco 
potencial a saúde humana e ao 
ecossistema, requerendo 
procedimento de remediação. 

 
Ao se analisar as Tabelas 5 e 6, 

observa-se que não houve valores das 
concentrações dos metais que 
ultrapassassem o limite T e I da 
legislação holandesa. Para o parâmetro 

TPH observou-se que sua concentração 
esta acima do limite T da legislação 
holandesa indicando poluição. Essa 
elevada concentração de TPH está 
associada ao vazamento de óleo. Já os 
VOCs, foram analisados 33 compostos 
orgânicos voláteis, contudo foram 
encontrados apenas os 6 listados na 
Tabela 6. Todas as concentrações dos 
VOCs estão abaixo do limite I da 
legislação holandesa. 

 
3.2 Planejamento Fatorial – 
Experimento extração com solvente 
do contaminante  
 Na Tabela 7, observa-se que 
aguarrás foi o melhor solvente de 
extração do TPH do solo enquanto o 
hexano extraiu concentrações menores 
do TPH. Isso deve-se ao fato de que a 
aguarrás é um solvente bem mais apolar 
que o hexano, facilitando a extração do 
contaminante a frio. Nesse experimento 
não houve efeitos estatisticamente 
significativos. 
 
Tabela 7 - Resultados do planejamento 
fatorial 23 da análise de metais e do solo 

contaminado. 
Ensaio Solvente  Tempo

(h)  
Volume 

(ml) 
% 

TPH
1 aguarrás 4 10 69,8
2 hexano 4 10 61,9
3 aguarrás 8 10 78,1
4 hexano 8 10 11,4
5 aguarrás 4 50 100 
6 hexano 4 50 45,9
7 aguarrás 8 50 93,3
8 hexano 8 50 58,2

  
Expressando esses resultados 

do planejamento fatorial num cubo, 
Figura 2, observa-se facilmente que a 
aguarrás foi o melhor solvente como já 
foi dito anteriormente. A melhor 
condição de extração foi utilizando 
50ml do aguarrás e tempo de 8h de 



 

agitação. Nesse trabalho vamos ainda 
estudar uma situação intermediária 
diminuindo o volume de  
águarras e o tempo de modo a 
minimizar os custos do processo. 

 
Figura 3 – gráfico cúbico das respostas 

da Tabela 7 
 
3.3 Planejamento Fatorial – 
Experimento do Reagente de 
Fenton 

Na Tabela 8 e Figura 4 
observa-se que a melhor condição de 
degradação foi no ensaio 8, utilizando 
10mlde H2O2, 1ml de FeSO4 e ajustando 
o pH para 3, degradando todo o extrato. 
Esse experimento durou 4 dias para 
atingir a completa degradação, como 
mostra a Figura 5. 

 
Essa condição de degradação 

completa (100%) foi encontrado no 
sistema de reagente Fenton em que 
temos o H2O2 em contato com o 
catalisador FeSO4 e o pH ajustado para 
3 de modo a acelerar o processo. Esses 
resultados foram bastantes satisfatórios 
já que teve-se dificuldade em estudos 
anteriores em degradar o TPH 
diretamente no solo. Daí pensou-se 

nesse estudo de extração com solvente 
para posterior degradação utilizando 
processos oxidativos avançados 
merecendo destaque o reagente de 
Fenton. Esse processo de degradação 
pode-ser constatado na Figura 5.  

 
Tabela 8 - Resultados do planejamento 

fatorial 23 da degradação do extrato 
(aguarrás e TPH) 

Ensaio H2O2 
(ml)  

FeSO4 
(ml)  

pH %degradação
extrato  

1 5 Sem  Sem 10 
2 10 Sem  Sem  15 
3 5 1 Sem 30 
4 10 1 Sem  30 
5 5 Sem 3 85 
6 10 Sem 3 70 
7 5 1 3 72 
8 10 1 3 100 

 

Figura 4 – gráfico cúbico das respostas 
da Tabela 8 

 
Figura 5 – Degradação do extrato 

(aguarrás e TPH) 
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4. CONCLUSÃO  

Em relação aos parâmetros 
analisados apenas o TPH apresentou 
concentração que excedeu o limite T 
permitido pela legislação holandesa 
indicando poluição do solo daquela 
determinada área. Em função desse 
contaminante no solo fez-se necessário 
elaborar metodologias simples e 
econômica para remoção desse 
contaminante no solo. Dentre as 
metodologias estudadas para a remoção 
de TPH no solo, o uso do extrator 
aguarrás foi o que teve maior eficiência 
pois trata-se de solvente apolar capaz de 
extrair todo o TPH. Após encontrar a 
melhor condição de extração do 
contaminante realizou-se o experimento 
de degradação do extrato (aguarrás e 
TPH). A melhor condição encontrada 
para a degradação completa do extrato 
foi utilizando: 10ml de H2O2, 1ml de 
FeSO4 e ajustando o pH para 3. Como 
podemos observar essa metodologia 
apesar de ser bastante trabalhosa 
mostrou-se ser muito eficiente no 
sentido de eliminar o contaminante do 
solo, alcançando nosso objetivo. 
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