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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A recuperação de solos contaminados com derivados de petróleo foi 

estudada neste trabalho através de tratamentos oxidativos e biorremediação. 

Para os tratamentos oxidativos estudou-se o solo contaminado apenas com 

benzeno e também com contaminação concomitante dos metais chumbo e 

cádmio e de etanol. 

Como o tipo de solo interfere com os resultados, a discussão dos 

resultados será iniciada com a caracterização do solo, em seguida será feita a 

discussão dos tratamentos oxidativos e, finalmente, a biorremediação. 

5.1. Caracterização do solo 

A caracterização do solo apresentada na Figura 7 e nas Tabelas 8 e 9 

permite caracterizar o solo segundo as classificações do Ministério do Meio 

Ambiente e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2001; 

SANTOS, CÂMARA, 2002) como um argissolo vermelho-amarelo, ou seja, um 

solo fino - alto teor de fração argila, com teor médio de matéria orgânica e com 

teor alto de bactérias heterotróficas totais. A composição química permite ainda 

classificar o solo dentro dos valores de referência para solos paulistas 

(CASARINI, 2001). Também não foram detectados compostos organoclorados 

ou benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno (limite de detecção igual a 40µg/kg), 

evidenciando a ausência de contaminação antropogênica. 
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Figura 7. Distribuição granulométrica do solo usado, destacando-se que cerca de 
75% das partículas do solo apresentou tamanho menor que 1mm. 

 

 

Tabela 8 -  Caracterização do solo. 
Ensaio Solo 

Área superficial (BET) 8,797 m2/g 
Capacidade de troca de cátions (CTC)a 43 mmolc/dm3 (39 mmolc/kg) 
Matéria orgânicab 9,2 mg/g 
pHb 5,6 
Teor de benzeno n.d.f 
Hidrocarbonetos totaisc n.d. 
Organocloradosd n.d. 
Bactérias heterotróficas totaise 1,8 X 107 UFC/g 

Densidade aparente 1,1 g/mL 
a) em milimolar de carga elétrica (mmolc)/dm3 de solo, está inclusa a conversão para mmolc/kg 
a partir da densidade aparente, b) segundo van Raij, et al., 2001; c) segundo SW846 8015B, 
US-EPA, 2005; d) segundo SW846 8081, US-EPA, 2005; e) por contagem padrão de placas, 
UFC/g igual a unidade formadora de colônia por grama de solo seco; f) n.d. igual a não 
detectado (limite de detecção igual a 40µg/kg). 
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Tabela 9 -  Composição química do solo. 
Composição químicaa Percentagem 

Na2O 0,01 
MgO 0,03 
Al2O3 8,82 
SiO2 52,41 
P2O5 0,03 
SO3 0,01 
Cl 0,02 
K2O 0,01 
CaO 0,05 
TiO2 0,02 
V2O5 n.d.b 
Cr2O3 0,05 
MnO 0,01 
Fe2O3 2,57 
NiO 0,01 
CuO n.d. 
ZnO n.d. 
SrO n.d. 
ZrO2 n.d. 
MoO3 n.d. 
BaO n.d. 
PbO 0,02 
CdO n.d. 
B2O3 0,08 
Umidade 17,10 
Perda ao fogo  17,00 
total 98,26 

a) por absorção atômica, após abertura total da amostra por fusão e posterior ataque por ácido 
nítrico, segundo Santos,1975. b) não detectado (limite de detecção igual a 10 ppm). 
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5.2. Tratamentos Oxidativos 

Os tratamentos oxidativos foram aplicados nos solos por aspersão das 

soluções sobre a superfície do solo, conforme detalhado nos Materiais e 

Métodos. 

Durante uma tentativa preliminar de aplicação com adição em seqüência 

dos reagentes, os tratamentos peróxido de hidrogênio; reagente de Fenton e 

pseudo - reagente de Fenton tiveram forte reação exotérmica, com a 

temperatura do solo atingindo até 50°C em alguns casos e também com forte 

liberação de gás oxigênio. Estes resultados podem eventualmente causar 

limitações para a aplicação in-situ do tratamento, pois podem gerar acidentes. 

Assim para evitar o sobre-aquecimento do solo e a perda de material por 

arraste durante a efervescência, a adição do peróxido foi feita a uma 

velocidade de 1mL/min. 

Os tratamentos com permanganato de potássio não apresentaram 

nenhuma dificuldade de aplicação. 

Quanto ao acompanhamento da cinética de degradação do benzeno, a 

etapa essencial é a ‘interrupção’ da reação, o que no caso equivalia a extrair o 

benzeno do solo com solvente apropriado. Porém mesmo com o 

desenvolvimento do protocolo de quantificação de benzeno por FT-IR, a etapa 

de extração durava cerca de 1,5h e o tempo até a obtenção do resultado 

demorava cerca de 6h. De modo a não causar variação no tempo médio de 

análise de amostras, o que poderia interferir nos resultados a serem 

comparados, o menor intervalo de amostragem foi estabelecido em 6h. 

Uma decorrência do uso de extração do benzeno com solventes foi a 

impossibilidade de acompanhar a degradação do etanol nos ensaios em que 

este estava presente. Isto por que no espectro de infravermelho os solventes 
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apropriados para a extração de benzeno e etanol (acetona e metanol) 

apresentam picos que se sobrepõem aos picos do etanol. 

Nos ensaios de oxidação, nenhum frasco coletor com acetona 

apresentou benzeno, o que confirmou que não houve liberação de benzeno e 

portanto as alterações observadas nos teores de benzeno foram devido à 

degradação oxidativa. 

Com o objetivo de facilitar a comparação, os dados de degradação de 

benzeno por reagentes oxidantes foram convertidos em fração molar 

degradada, e calculou-se a média aritmética das duplicatas. Nas Figuras 

apresentadas, foi inclusa a barra de erro da média. 

Também para facilitar, os solos serão referidos como segue na 

discussão: 

• Solo NB: solo Normal com adição de Benzeno; 

• Solo NE: solo Normal com adição de benzeno e Etanol; 

• Solo CB: solo Contaminado com chumbo e cádmio com adição de 

Benzeno; 

• Solo CE: solo Contaminado com chumbo e cádmio com adição de 

benzeno e Etanol. 

Os resultados de degradação do benzeno através de tratamentos 

oxidativos foram analisados sob os aspectos: 

• cinética do tratamento oxidativo; 

• efeito do pH sobre a ação dos agentes oxidantes; 

• comparação entre a ação dos diferentes agentes oxidantes; 

• efeito da presença de etanol sobre a ação dos agentes oxidantes; 
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• efeito da presença de chumbo e cádmio sobre a ação dos 

agentes oxidantes; 

Também foi verificado o efeito dos tratamentos oxidativos sobre a 

lixiviação do chumbo e cádmio. 

5.2.1.  Cinética do tratamento oxidativo 

Segundo Burbano e colaboradores, em águas e efluentes aquosos, a 

cinética de oxidação de substratos orgânicos por reagentes oxidantes 

normalmente obedece a uma cinética de pseudo-primeira ordem em função da 

concentração do substrato orgânico, com a concentração do radical hidroxila 

(•OH) sendo considerada constante durante o processo. A cinética sofre 

grande influência do pH e inclui um mecanismo que pode conter mais de 

dezessete reações radicalares paralelas, tornando difícil a determinação de sua 

estequiometria (BURBANO, et al., 2005). Quando em presença de material 

sólido suspenso no efluente, a cinética passa a depender da velocidade de 

dessorção do substrato orgânico da fase sólida (FLOTRON, et. al., 2005). A 

polaridade do meio também pode interferir na cinética, favorecendo ou 

retardando o processo, dependendo do substrato (SMITH, TEEL, WATTS, 

2004; LALEVÉE, et. al., 2005). 

A fim de investigar qual a cinética do processo de oxidação do benzeno 

apresentada pelos tratamentos oxidativos em solo em situação in-situ 

executados nesta tese, verificou-se a possibilidade dos dados se ajustarem a 

uma equação cinética de pseudo-primeira ordem, através da construção de 

curvas de: 

ln([Benzeno]0-([Benzeno]) em função do tempo 

As curvas obtidas foram descartadas por exibirem correlação linear, 

conforme ilustra a Figura 8a para os ensaios no solo contaminado com metais. 

Por outro lado, a variação da fração molar degradada (χ) de benzeno em 

função do tempo permitiu em todos os casos um ajuste para uma curva 
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sigmoidal para os tratamentos do solo por oxidação, conforme pode ser 

observado na Figura 8b, também para o solo contaminado com metais. 

 

Figura 8. Cinética de degradação de benzeno pelos tratamentos oxidativos sem 
correção de pH em solo contaminado com metais e benzeno. Tratamentos: 
permanganato de potássio, NB4; peróxido de hidrogênio, NB3; reagente de Fenton, 
NB7; pseudo- reagente de Fenton, NB9. A) Regressão linear para uma cinética de 
primeira ordem; B) Ajuste para uma curva sigmoidal. 

 

Uma equação cinética que reproduz curvas sigmoidais é a equação de 

Johnson-Mehl-Avrami, Equação JMA. Nesta equação a dependência da fração 

transformada (χ) com o tempo de transformação (t) a uma temperatura 

constante é definida pela equação 26 (JONHSON, MEHL, 1939; AVRAMI, 

1939, 1940, 1941). 

 

( )tb n−−= exp1χ  Equação (26) Equação JMA. 
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Onde ‘b’e ‘n’ são as constantes da equação que se relacionam com as 

características da transformação. A obtenção das constantes da equação de 

Johnson-Mehl-Avrami é feita a partir de sua forma linearizada dada pela 

equação 27 (RAY, 1993):  

 

( )[ ] ( ) btn lnln11lnln +=− χ  Equação (27) Equação JMA linearizada. 

 

Assim curvas de ( )[ ]χ−11lnln  em função de ln(t) permitem obter uma 

reta com coeficiente angular igual a constante cinética ‘n’ e intercepto igual ao 

logaritmo neperiano da constante ‘b’. 

Para se avaliar significado dos termos cinéticos ‘n’e ‘b’ no mecanismo da 

reação de oxidação do benzeno, é necessário relembrar que o processo de 

oxidação de benzeno por reagentes oxidantes é um processo de reação 

iniciado por uma decomposição radicalar, seguido de ataque do radical recém-

formado ao benzeno, gerando intermediários aromáticos radicalares os quais 

posteriormente reagem formando produtos inativos (TOOGE, 2004). 

Assim, um mecanismo de oxidação que concorde com a cinética 

apresentada pela Equação JMA é o mecanismo de reação radicalar em cadeia. 

Neste mecanismo, a reação possui uma etapa de formação de um radical 

iniciador, seguida de uma etapa de transformação do substrato, com 

conseqüente terminação da reação (ODIAN, 1981; HUANG, 2003). Segundo 

este mecanismo: 

• ‘b’ se relaciona à taxa de formação dos radicais iniciadores, no 

caso dos radicais oxidantes.  

• ‘n’ se relaciona à taxa de reação transformação do substrato, ou 

seja taxa da reação entre o benzeno e os radicais.  

A análise dos valores prováveis para ‘b’ e ‘n’ indica que (ODIAN, 1981): 
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• o valor de ‘b’ é inversamente proporcional à eficiência ou à 

concentração do radical iniciador da reação. 

• quando o valor de ‘n’ tende a 2, a reação termina com a formação 

de dímeros do substrato original; para valores de ‘n’ tendendo a 1, 

a reação procede com a formação de intermediários reativos que 

reagem em cadeia com número de unidades de repetição 

variável; e para valores de ‘n’ tendendo a zero a reação sofre 

influência de algum processo de inibição ou retardamento, o qual 

inibi as etapas de propagação. 

Desta forma, para facilitar tanto a comparação dos dados obtidos quanto 

a discussão sobre os efeitos dos tratamentos oxidativos foram levantadas 

curvas segundo a equação 26 para todos os ensaios e a partir dos valores 

encontrados para ‘n’ e ‘b’ foram feitos os ajustes dos dados segundo a 

Equação JMA linearizada (equação 27). Estas curvas foram usadas para 

ilustrar a discussão sobre os efeitos dos tratamentos oxidativos, a qual se inicia 

no próximo item. 

5.2.2. Efeito do pH sobre os Agentes Oxidantes 

Conforme citado na introdução, os reagentes oxidantes sofrem influência 

do pH do meio reacional. Esta influência pode ser na velocidade de formação 

do radical oxidante, na velocidade de ataque do radical ao substrato a ser 

oxidado ou na possibilidade do intermediário reagir com outros substratos. Em 

qualquer caso, o resultado prático é que a velocidade de degradação do 

substrato depende do pH do meio. Assim, para reações de degradação de 

benzeno em efluentes líquidos, considerados homogêneos, normalmente o pH 

do meio é acertado para o valor ótimo de desempenho do agente oxidante. 

A faixa de pH considerada ótima para a oxidação de compostos 

orgânicos por peróxido de hidrogênio ou por reagentes que contenham 

peróxido de hidrogênio, como é o caso do reagente de Fenton e do pseudo-

reagente de Fenton é ao redor de 4,0. Já o permanganato de potássio tem 
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melhor desempenho em soluções alcalinas, com pH variando de 7,5 a 10,0. 

Assim, nesta tese a capacidade de degradação de benzeno pelos reagentes foi 

testada em duas condições:  

• no pH natural do solo, no valor de 5.6; 

• no pH considerado ideal para tratamento de efluentes para cada 

reagente. Ou seja, peróxido de hidrogênio, reagente de Fenton e 

pseudo - reagente de Fenton foram testados em pH igual a 4,0 e 

o permanganato de potássio foi testado em pH igual a 8,0. 

(HAINES, 1985). 

5.2.2.1. Ação do Permanganato de Potássio 

A literatura indica que para reações em fase líquida homogênea a 

oxidação por permanganato de potássio é favorecida por meio alcalino 

(HAINES, 1985). Desta forma o pH do solo foi corrigido para 8,0, com o auxílio 

de hidróxido de sódio. Os resultados desta correção podem ser vistos nas 

Figuras 9 a 12. Na tabela 10 se encontram os parâmetros de ajuste a Equação 

JMA linearizada. 

 
Figura 9. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
(NB) para o oxidante permanganato de potássio sem correção de pH (NB4) e com 
correção para pH igual a 8,0 (NB5). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) 
integral; B) regressão linear. 



 

 

94

 

 
Figura 10. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
e etanol (NE) para o oxidante permanganato de potássio sem correção de pH (NE4) e 
com correção para pH igual a 8,0 (NE5). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) 
integral; B) regressão linear. 

 

 
Figura 11. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio com adição de benzeno (CB) para o oxidante permanganato de potássio sem 
correção de pH (CB4) e com correção para pH igual a 8,0 (CB5). Ajuste segundo 
equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 12. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio com adição de benzeno e etanol (CE) para o oxidante permanganato de 
potássio sem correção de pH (CE4) e com correção para pH igual a 8,0 (CE5). Ajuste 
segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 

Tabela 10 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por permanganato de potássio sem e com correção de pH. 

Parâmetros da Equação Solo pH 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

5,6 (NB4) 2,25 0,83 0,98 Normal com benzeno (NB) 
4,0 (NB5) 2,25 0,70 0,98 
5,6 (NE4) 1,22 1,20 0,95 Normal com benzeno e 

etanol (NE) 4,0 (NE5) 0,86 0,99 0,98 
5,6 (CB4) 2,03 0,62 0,95 Contaminado com Pb e Cd 

e com benzeno (CB) 4,0 (CB5) 1,99 0,72 0,99 
5,6 (CE4) 1,70 0,65 0,98 Contaminado com Pb e Cd 

e com e etanol (CE) 4,0 (CE5) 1,93 0,56 0,98 
 

A análise das Figuras 9 a 12 e considerando a precisão dos dados 

apresentados na tabela 10, indicou que a correção de pH de 5,6 para 8,0 não 

interferiu na ação do permanganato de potássio. 
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5.2.2.2. Ação do Peróxido de Hidrogênio 

O peróxido de hidrogênio foi testado no solo com pH natural de 5,6 e 

com correção para seu ponto ótimo, no valor de 4,0 (HAINES, 1985). Os 

resultados são apresentados nas Figuras 13 a 16 para todos os solos e se 

encontram resumidos na tabela 11. 

 
Figura 13. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
(NB) para o oxidante peróxido de hidrogênio normal (NB3) e com correção para pH 
igual a 4,0 (NB6). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 

 
Figura 14. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
e etanol (NE) para o oxidante peróxido de hidrogênio normal (NE3) e com correção 
para pH igual a 4,0 (NE6). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) 
regressão linear. 
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Figura 15. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio com adição de benzeno (CB) para o oxidante peróxido de hidrogênio normal 
(CB3) com correção para pH igual a 4,0 (CB6). Ajuste segundo equação JMA 
linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 
Figura 16. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio com adição de benzeno e etanol (CE) para o oxidante peróxido de hidrogênio 
normal (CE3) e com correção para pH igual a 4,0 (CE6). Ajuste segundo equação JMA 
linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Tabela 11 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por peróxido de hidrogênio sem e com correção de pH. 

Parâmetros da Equação Solo pH 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

5,6 (NB3) 1,92 1,04 0,98 Normal com benzeno (NB) 
4,0 (NB6) 1,34 0,96 0,96 
5,6 (NE3) 1,17 1,08 0,96 Normal com benzeno e 

etanol (NE) 4,0 (NE6) 1,31 0,86 0,95 
5,6 (CB3) 2,10 0,57 0,97 Contaminado com Pb e Cd 

e com benzeno (CB) 4,0 (CB6) 2,01 0,55 0,99 
5,6 (CE3) 0,91 0,85 0,95 Contaminado com Pb e Cd 

e com e etanol (CE) 4,0 (CE6) 1,39 0,81 0,95 
 

Os dados apresentados nas Figuras 13 a 16 mostraram que a correção 

de pH de 5,6 para 4,0 exerceu pouco efeito sobre a ação do peróxido de 

hidrogênio: no solo normal com benzeno e etanol (NE) e no solo contaminado 

com metais e benzeno (CB) os dados se sobrepuseram; no solo normal com 

benzeno (NB) o acerto de pH causou uma diminuição que ficou próxima dos 

limites de erro e no solo contaminado com metais, benzeno e etanol (CE) a 

correção de pH de 5,6 para 4,0 acelerou ligeiramente a degradação do 

benzeno pelo peróxido de hidrogênio. 

Os parâmetros obtidos pelo ajuste de curvas segundo a equação JMA 

linearizada apresentados na tabela 11 mostraram que, considerando-se a 

precisão, a correção de pH não alterou o valor do parâmetro ‘n’ para nenhum 

solo. Quanto ao valor de ‘b’, este diminuiu de 1,92 para 1,34 no solo NB, se 

reduzindo em 30% no solo normal e aumentou em 53%, de 0,91 para 1,39 no 

solo contaminado com metais, benzeno e etanol (CE). 

Como a variação de pH não indicou uma mesma tendência, isto é, 

aumentar ou diminuir a degradação para todos os solos, provavelmente os 

valores obtidos sofreram a influência de algum outro fator do solo, como a 

presença de metais, cujo efeito será discutido adiante. 
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5.2.2.3. Ação do reagente de Fenton 

O efeito da correção do pH de 5,6 para 4,0 sobre a ação do reagente de 

Fenton ao oxidar o benzeno é mostrado nas Figuras 17 a 20. Os dados da 

análise segundo a equação JMA linearizada estão na tabela 12. A correção de 

pH foi feita com o auxílio de ácido acético. 

 
Figura 17. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
(NB) para o oxidante reagente de Fenton normal (NB7) e com correção para pH igual 
a 4,0 (NB8). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 
Figura 18. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
e etanol (NE) para o oxidante reagente de Fenton normal (NE7) e com correção para 
pH igual a 4,0 (NE8). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) 
regressão linear. 
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Figura 19. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio e com adição de benzeno (CB) para o oxidante reagente de Fenton normal 
(CB7) e com correção para pH igual a 4,0 (CB8). Ajuste segundo equação JMA 
linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 

 
Figura 20. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio com adição de benzeno e etanol (CE) para o oxidante reagente de Fenton 
normal (CE7) e com correção para pH igual a 4,0 (CE8). Ajuste segundo equação JMA 
linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Tabela 12 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por reagente de Fenton sem e com correção de pH. 

Parâmetros da Equação Solo pH 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

5,6 (NB7) 1,40 0,80 0,95 Normal com benzeno (NB) 
4,0 (NB8) 1,99 0,94 0,99 
5,6 (NE7) 0,81 1,23 0,99 Normal com benzeno e 

etanol (NE) 4,0 (NE8) 0,76 1,31 0,98 
5,6 (CB7) 2,32 0,52 0,97 Contaminado com Pb e Cd 

e com benzeno (CB) 4,0 (CB8) 1,80 0,59 0,98 
5,6 (CE7) 1,62 0,60 0,98 Contaminado com Pb e Cd 

e com e etanol (CE) 4,0 (CE8) 1,72 0,56 0,95 
 

Os dados apresentados nas Figuras 17 a 20 e na tabela 12 mostraram 

que para o reagente de Fenton, a correção de pH não mostrou a mesma 

tendência em todos os solo: acelerou a degradação do solo normal com 

benzeno (NB), com um aumento de 43% do parâmetro ‘b’ de 1,40 para 1,99; e 

reduziu a velocidade de degradação do solo contaminado com metais e 

benzeno (CB), com uma redução de 22% de ‘b’ de 2,32 para 1,80. Os valores 

de ‘n’ se mantiveram dentro dos limites de erro. 

 

5.2.2.4. Ação do pseudo - reagente de Fenton 

O reagente de Fenton é composto por peróxido de hidrogênio em 

presença do íon Fe+2. Porém, outros íons de metais de transição exercem 

efeito oxidante semelhante, com destaque para o Fe+3 (SMITH, TEEL, WATTS, 

2004). Desta maneira para efeito de comparação, escolheu-se estudar o 

pseudo-reagente de Fenton, composto por peróxido de hidrogênio e pela 

solução de nutrientes usada no estudo do tratamento do solo por 

biorremediação, pois a solução de nutrientes possuía uma composição rica em 

Fe+3. As Figuras 21 a 24 e a tabela 13 apresentam os dados obtidos para a 

ação do pseudo- reagente de Fenton em pH igual a 5,6 e corrigido para 4,0 

com ácido acético. 
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Figura 21. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
(NB) para o oxidante pseudo- reagente de Fenton sem correção de pH (NB9) e com 
correção para pH igual a 4,0 (NB10). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) 
integral; B) regressão linear. 

 

 
Figura 22. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
e etanol (NE) para o oxidante pseudo- reagente de Fenton sem correção de pH (NE9) 
e com correção para pH igual a 4,0 (NE10). Ajuste segundo equação JMA linearizada. 
A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 23. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio com adição de benzeno (CB) para o oxidante pseudo- reagente de Fenton 
sem correção de pH (CB9) e com correção para pH igual a 4,0 (CB10). Ajuste 
segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 

 

 
Figura 24. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com chumbo e 
cádmio com adição de benzeno e etanol (CE) para o oxidante pseudo- reagente de 
Fenton sem correção de pH (CE9) e com correção para pH igual a 4,0 (CE10). Ajuste 
segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Tabela 13 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por pseudo – reagente de Fenton sem e com correção de 

pH. 
Parâmetros da Equação Solo pH 

b (±0,10) n (±0,10) r2 
5,6 (NB9) 1,52 1,15 0,98 Normal com benzeno (NB) 
4,0 (NB10) 1,26 1,13 0,97 
5,6 (NE9) 0,98 1,39 0,97 Normal com benzeno e 

etanol (NE) 4,0 (NE10) 1,35 1,20 0,95 
5,6 (CB9) 1,34 0,74 0,98 Contaminado com Pb e Cd 

e com benzeno (CB) 4,0 (CB10) 1,58 0,71 0,98 
5,6 (CE9) 0,95 0,86 0,99 Contaminado com Pb e Cd 

e com e etanol (CE) 4,0 (CE10) 1,43 0,64 0,95 
 

Os resultados mostraram que apenas para o solo contaminado com 

metais, benzeno e etanol (CE), a correção do pH aumentou a degradação do 

benzeno pelo pseudo- reagente de Fenton além dos limites de erro: O valor de 

‘b’ aumentou em 50% de 0,95 para 1,43, o que indica que a concentração de 

radicais reduziu-se quase à metade com a correção de pH, o que não seria de 

se esperar com uma degradação mais rápida. Por outro lado, neste caso, o 

valor de ‘n’ diminuiu, o que se correlaciona com a interferência de algum 

agente inibidor da propagação da reação. 

  

Considerando os resultados apresentados para o efeito da correção de 

pH sobre a ação de todos os reagentes oxidativos, verificou-se que: 

• A correção de pH não alterou a ação dos reagentes na maioria 

dos casos. 

• Nos casos onde houve alteração da degradação, esta foi sempre 

próxima dos limites de erro das análises, além de não seguir a 

mesma tendência, tendo reduzido a degradação em alguns 

ensaios e a aumentado em outros. 
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Watts e colaboradores haviam verificado que hidrocarbonetos 

aromáticos sofrem oxidação em solos com pH próximo a 7 (WATTS et al., 

2000). Os resultados desta tese concordaram com este trabalho e ainda 

indicaram que a correção do pH do solo para o ponto ideal para a oxidação em 

meio homogêneo não acelerou a oxidação do benzeno pelos reagentes 

oxidantes testados. 

O fato da correção de pH não interferir na degradação do benzeno, é 

importante, pois sugere ser desnecessário corrigir o pH do solo antes da 

aplicação de tratamentos oxidativos. Isto viria a simplificar aplicação do 

tratamento oxidativo no solo contaminado com derivados de petróleo; o que 

poderia reduzir o consumo de reagentes, além de possivelmente diminuir os 

custos do tratamento. 

5.2.3. Comparação entre os reagentes oxidativos 

A comparação da ação dos reagentes oxidativos foi feita no solo sem 

correção de pH, ou seja, em todos os casos o pH do solo era de 5,6. 

Os dados para a degradação do benzeno no solo normal apenas com 

adição de benzeno (NB), para todos os reagentes oxidativos encontram-se na 

Figura 25 e os parâmetros ‘b’e ‘n’ obtidos pelo ajuste segundo a equação JMA 

linearizada são mostrados na tabela 14. Para comparação incluíram-se os 

dados para o processo de degradação espontânea neste solo. 

 



 

 

106

 
Figura 25. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
(NB) sob processo espontâneo (NB11) e sob ação dos oxidantes sem correção de pH: 
permanganato de potássio (NB4); peróxido de hidrogênio (NB3); reagente de Fenton 
(NB7) e pseudo-reagente de Fenton (NB9).Ajuste segundo equação JMA linearizada. 
A) integral; B) regressão linear. 

 

Tabela 14 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno no solo normal com benzeno pelos tratamentos 

oxidativos. 
parâmetros Solo Tratamento Ensaio 

b (±0,10) n (±0,10) r2 
espontâneo  (NB11) 0,21 1,11 0,99 
permanganato de potássio  (NB4) 2,25 0,83 0,98 
peróxido de hidrogênio  (NB3) 1,92 1,04 0,98 
reagente de Fenton  (NB7) 1,40 0,80 0,95 

Normal 
com 
benzeno 
(NB) 

pseudo-reagente de Fenton  (NB9) 1,52 1,15 0,98 
 

Os resultados mostrados na Figura 25a, mostram que no solo normal 

com adição de benzeno todos os reagentes tiveram comportamento muito 

semelhante e degradaram totalmente o benzeno em cinco dias, enquanto o 

processo espontâneo degradou apenas 60% do benzeno original no mesmo 

período. 

Os valores obtidos para o ajuste segundo a equação JMA linearizada 

(tabela 14), não apresentaram diferenças estatísticas significativas em um nível 
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de confiança de 95% entre os tratamentos oxidativos para os valores de ‘n’ e 

de ‘b’. 

Comparando-se a média dos tratamentos oxidativos com o processo 

espontâneo para o solo NB, o valor médio de ‘n’ foi de 0,95 não apresentando 

uma diferença estatisticamente significativa do processo espontâneo. Mas 

comparando-se ‘b’, verificou-se que para os tratamentos oxidativos a média foi 

de 1,77, o que caracterizou uma diferença significativa em relação ao valor de 

0,21 obtido para o processo espontâneo. 

Assim, a maior degradação do benzeno apresentada pelos tratamentos 

oxidativos correspondeu a uma variação significativa do parâmetro ‘b’ em 

relação ao processo espontâneo. 

  

Na Figura 26 e na tabela 15 são apresentados os dados obtidos para a 

degradação de benzeno pelos reagentes oxidativos no solo normal com adição 

de benzeno e etanol (NE) sem correção de pH. 

 
Figura 26. Fração degradada de benzeno no solo normal com adição de benzeno 
e etanol (NE) sob processo espontâneo (NE11) e sob ação dos oxidantes sem 
correção de pH: permanganato de potássio (NE4); peróxido de hidrogênio (NE3); 
reagente de Fenton (NE7) e pseudo-reagente de Fenton (NE9).Ajuste segundo 
equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Tabela 15 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno no solo normal com benzeno e etanol pelos tratamentos 

oxidativos. 
parâmetros Solo Tratamento Ensaio 

b (±0,10) n (±0,10) r2 
espontâneo  (NE11) 0,19 1,07 0,99 
permanganato de potássio  (NE4) 1,22 1,20 0,95 
peróxido de hidrogênio  (NE3) 1,17 1,08 0,96 
reagente de Fenton  (NE7) 0,81 1,23 0,99 

Normal 
com 
benzeno 
e etanol 
(NE) 

pseudo-reagente de Fenton  (NE9) 0,98 1,39 0,97 
 

Verificou-se que na Figura 26a, os resultados obtidos foram muito 

similares entre os reagentes, com vários pontos praticamente sobrepostos. 

Para o solo normal com adição de etanol, em cinco dias, todos os reagentes 

apresentaram degradação total do benzeno, enquanto apenas 70 % do 

benzeno foi degradado pelo processo espontâneo. 

Os parâmetros de ajuste ‘n’ e ‘b’ segundo a equação JMA linearizada 

não apresentaram variações estatísticas significativas quando comparados 

apenas entre os tratamentos oxidativos. Na comparação com o processo 

espontâneo, a média de ‘b’ para os tratamentos oxidativos foi de 1,04, o que 

caracterizou um aumento significativo de 4,5 vezes em relação ao processo 

espontâneo. 

  

Os dados comparativos para o solo contaminado com metais e benzeno 

(CB) estão organizados na Figura 27 e na tabela 16. 
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Figura 27. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com metais com 
adição de benzeno (CB) sob processo espontâneo (CB11) e sob ação dos oxidantes 
sem correção de pH: permanganato de potássio (CB4); peróxido de hidrogênio (CB3); 
reagente de Fenton (CB7) e pseudo-reagente de Fenton (CB9).Ajuste segundo 
equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 

Tabela 16 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno no solo contaminado com metais com benzeno pelos 

tratamentos oxidativos. 
parâmetros Solo Tratamento Ensaio 

b (±0,10) n (±0,10) r2 
espontâneo  (CB11) 0,41 0,77 0,99 
permanganato de potássio  (CB4) 2,03 0,62 0,95 
peróxido de hidrogênio  (CB3) 2,10 0,57 0,97 
reagente de Fenton  (CB7) 2,32 0,52 0,97 

Contaminado 
com metais 
com 
benzeno 
(CB) 

pseudo-reagente de 
Fenton  

(CB9) 1,34 0,74 0,98 

 

Para o solo com metais e benzeno (CB) a degradação total do benzeno 

foi alcançada para todos os tratamentos oxidativos em um período de seis dias. 

No mesmo tempo, a degradação espontânea foi de 75%. 

Na comparação entre si, apenas o pseudo-reagente de Fenton 

apresentou-se diferente, aparentemente mais lento no primeiro dia, mas tendo 

degradado totalmente o benzeno no mesmo tempo que os demais. 
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A comparação dos parâmetros de ajuste para a equação JMA 

linearizada indicou uma diferença estatística entre os valores de ‘n’ e ‘b’ obtidos 

para o pseudo-reagente de Fenton em relação à media dos demais 

tratamentos oxidativos: para o pseudo-reagente de Fenton o valor de ‘n’ igual a 

0,74 foi 30% maior que a média de 0,57 dos demais reagentes, e o valor de ‘b’ 

igual a 1,34 foi 35% menor que a média de 2,15 para os demais tratamentos 

oxidativos. 

Assim, a degradação inicialmente mais lenta do benzeno no solo com 

metais sob efeito do pseudo-reagente de Fenton correspondeu a um aumento 

do parâmetro ‘n’ e a uma redução do parâmetro ‘b’ da equação JMA 

linearizada. 

Para o mecanismo de reação em cadeia radical aumentos de ‘n’ entre 

entre zero e um indicam uma menor inibição da reação de propagação e 

reduções de ‘b’ significam uma maior concentração de radicais iniciadores 

(ODIAN, 1981). Desta forma, os resultados para o pseudo- reagente de Fenton 

sugerem que a maior facilidade para o início da reação de degradação 

corresponderia a uma mudança na forma como a reação de degradação 

ocorreu, o que se evidenciou pela degradação inicialmente mais lenta, mas 

com o mesmo tempo para a degradação total. 

 

A Figura 28 e a tabela 17 apresentam os dados obtidos para o solo 

contaminado com metais com adição de benzeno e etanol (CE). 
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Figura 28. Fração degradada de benzeno no solo contaminado com metais com 
adição de benzeno e etanol (CE) sob processo espontâneo (CE11) e sob ação dos 
oxidantes sem correção de pH: permanganato de potássio (CE4); peróxido de 
hidrogênio (CE3); reagente de Fenton (CE7) e pseudo-reagente de Fenton 
(CE9).Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 

Tabela 17 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno no solo contaminado com metais com benzeno e etanol 

pelos tratamentos oxidativos. 
parâmetros Solo Tratamento Ensaio 

b (±0,10) n (±0,10) r2 
espontâneo  (CE11) 0,24 1,12 0,99 
permanganato de potássio  (CE4) 1,70 0,65 0,98 
peróxido de hidrogênio  (CE3) 0,91 0,85 0,95 
reagente de Fenton  (CE7) 1,62 0,60 0,98 

Contaminado 
com metais 
com 
benzeno e 
etanol (CE) 

pseudo-reagente de 
Fenton  

(CE9) 0,95 0,86 0,99 

 

Para o solo contaminado com metais com adição de benzeno e etanol 

(CE) todos os reagentes oxidativos foram mais eficientes do que o processo 

espontâneo, degradando totalmente o benzeno em seis dias, contra uma 

degradação de 80% para o processo espontâneo no período. 

Na comparação entre os reagentes oxidativos, durante os dois primeiros 

dias, os reagentes peróxido de hidrogênio (CE3) e pseudo-reagente de Fenton 
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(CE9) degradaram mais lentamente do que os demais, apresentando 75% de 

degradação, enquanto permanganato de potássio (CE4) e reagente de Fenton 

(CE7) tiveram 95%. 

Analisando-se os dados da tabela 17, verificou-se que peróxido de 

hidrogênio e pseudo-reagente de Fenton apresentaram o parâmetro ‘n’ em 

0,85, enquanto ‘n’ foi em média de 0,62 para os demais reagentes oxidativos. 

Assim os reagentes mais lentos tiveram um aumento no valor de ‘n’ de cerca 

de 40%, o que equivaleria a uma menor inibição na etapa de propagação da 

reação, de acordo com o mecanismo de reação radicalar em cadeia. Quanto ao 

‘b’, o valor médio para a degradação pelos reagentes mais lentos (peróxido de 

hidrogênio e pseudo-reagente de Fenton) sofreu uma redução em cerca de 

45% em relação aos demais. 

Comparando-se os dados acima para o solo CE com os dados do 

pseudo-reagente de Fenton no solo CB em relação aos tratamentos que 

tiveram degradação inicial mais rápida, verificou-se que em ambos os casos, 

ocorreram aumento de ‘n’ e redução de ‘b’. 

Como aumentos de ‘n’ entre 0 e 1 refletem uma maior tendência à 

reação de degradação por propagação de cadeia, e reduções de ‘b’ indicam 

uma maior disponibilidade de radicais iniciadores, provavelmente as variações 

apresentadas apontam para uma mudança quanto ao tipo de mecanismo de 

degradação apresentado.  

Chamou à atenção que uma alteração perceptível entre os processos de 

degradação dos reagentes ocorreu apenas no solo CE, o que apontaria para 

uma maior sensibilidade dos reagentes peróxido de hidrogênio e pseudo-

reagente de Fenton à variações poluentes do solo. Porém, como a provável 

mudança ocorrida não pareceu alterar a capacidade de degradação total do 

benzeno, a maior sensibilidade dos reagentes oxidativos não desabonaria a 

eventual aplicação destes reagentes em solos com contaminações 

concomitantes de chumbo, cádmio, benzeno e etanol. 
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Portanto, do ponto de vista de degradação e considerando-se o 

comportamento em todos os solos, pode-se resumir a ação dos tratamentos 

oxidativos em: 

• Todos os tratamentos degradaram o benzeno mais rapidamente que o 

processo espontâneo. 

• Todos os reagentes apresentaram eficiência equivalente sob o aspecto 

de degradação total do benzeno. 

• Para os solos normais (NB e NE), todos os reagentes mostraram curvas 

de degradação muito semelhantes, possivelmente degradando o 

benzeno de maneira semelhante. 

• Para os solos contaminados com metais, e em especial para o solo com 

adição de benzeno e etanol (CE), as curvas de fração molar de benzeno 

degradada em função do tempo indicaram uma possível variação no 

mecanismo de degradação para os reagentes peróxido de hidrogênio e 

pseudo-reagente de Fenton, mas sem prejuízo da capacidade de 

degradação final. 

5.2.4. Efeito da Presença de Etanol 

Os vazamentos de combustíveis de postos brasileiros diferem dos 

ocorridos em outros países, pois a gasolina brasileira possui etanol. 

Ferreira constatou que a presença de etanol favorece a solubilização de 

compostos da gasolina em lençóis freáticos e que este efeito aumenta de forma 

não linear à medida que o volume da fase orgânica (gasolina com etanol) 

diminui em relação ao volume da fase aquosa (FERREIRA, 2000). Desta 

forma, é importante verificar o efeito da presença de etanol sobre a aplicação 

de tratamentos oxidativos para os solos contaminados com benzeno. 
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Para este estudo, fixou-se a massa total de líquidos orgânicos 

adicionados em 5000 ppm, de forma a minimizar os efeitos do volume da fase 

líquida sobre os fenômenos de transporte. 

5.2.4.1. Ação sobre o processo espontâneo 

As Figuras 29 e 30 e a tabela 18 apresentam os dados para o processo 

espontâneo sob efeito do etanol. 

 
Figura 29. Fração degradada de benzeno por processo espontâneo no solo 
normal, com adição de benzeno (NB11) e com adição de benzeno e etanol (NE11). 
Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 30. Fração degradada de benzeno por processo espontâneo no solo 
contaminado com metais, com adição de benzeno (CB11) e com adição de benzeno e 
etanol (CE11). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 

 

Tabela 18 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por processo espontâneo em presença de etanol. 

parâmetros Solo Contaminante Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Benzeno (NB11) 0,21 1,11 0,99 Normal  
Benzeno e etanol (NE11) 0,19 1,07 0,99 
Benzeno (CB11) 0,41 0,77 0,99 Contaminado 

com metais Benzeno e etanol (CE11) 0,24 1,12 0,99 
 

Os dados obtidos para o processo espontâneo sob efeito do etanol 

foram muito semelhantes no solo normal (NB e NE). Para o solo contaminado 

com metais (CB e CE), observou-se que a presença de etanol tendeu a reduzir 

o processo espontâneo de degradação do benzeno no primeiro dia, ainda que 

os resultados estivessem próximos. 

O valor de ‘n’ tendeu a aumentar e o valor de ‘b’ tendeu a reduzir, porém 

as diferenças não foram estatisticamente diferentes para um nível de 95% de 

confiança. 
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Desta forma, verificou-se a presença de etanol praticamente não 

interfere no processo espontâneo de degradação do benzeno. 

 

5.2.4.2. Ação do permanganato de potássio  

 

Os resultados da presença de etanol sobre o tratamento oxidativo por 

permanganato de potássio são apresentados nas Figuras 31 e 32, para o solo 

normal (N) e contaminado com metais (C), respectivamente, sem correção de 

pH. O resumo dos parâmetros obtidos pelo ajuste segundo a equação JMA 

linearizada está na tabela 19. 

 

 
Figura 31. Fração degradada de benzeno por permanganato de potássio no solo 
normal, com adição de benzeno (NB4) e com adição de benzeno e etanol (NE4). 
Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 32. Fração degradada de benzeno por permanganato de potássio no solo 
contaminado com metais, com adição de benzeno (CB4) e com adição de benzeno e 
etanol (CE4). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 

 

Tabela 19 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por permanganato de potássio em presença de etanol. 

parâmetros Solo Contaminante Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Benzeno (NB4) 2,25 0,83 0,98 Normal  
Benzeno e etanol (NE4) 1,22 1,20 0,95 
Benzeno (CB4) 2,03 0,62 0,95 Contaminado 

com metais Benzeno e etanol (CE4) 1,70 0,65 0,98 
 

Os resultados apresentados nas figuras 31 e 32 mostraram que, com 

relação à oxidação do benzeno por permanganato de potássio, o etanol não 

interferiu no tempo para que fosse atingida a degradação total, tanto no solo 

normal (N) quanto no solo contaminado com metais (C). 

A presença de etanol praticamente não alterou a degradação do 

benzeno por permanganato para o solo contaminado com metais (C), porém no 

solo normal aparentemente reduziu a taxa de degradação no primeiro dia de 

95% para o solo com benzeno (NB) para 60% no solo com etanol (NE). 
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A análise dos parâmetros de equação de JMA da tabela 19, indicou que 

no solo normal, a adição de etanol aumentou em 50 % o valor de ‘n’, de 0,83 

para 1,20 e reduziu em 40 % o valor de ‘b’ de 2,25 para 1,22. Como aumentos 

de ‘n’ entre 1 e 2 indicam uma maior tendência à formação de dímeros, e a 

redução de ‘b’ se relaciona a um aumento da disponibilidade de radicais 

iniciadores, aparentemente a presença de etanol contribuiu para uma redução 

na propagação das reações em cadeia, ao mesmo tempo em que facilitou a 

formação de radicais iniciadores. 

 

5.2.4.3. Ação do peróxido de hidrogênio 

O efeito da presença de etanol sobre a ação do peróxido de hidrogênio 

para o solo normal encontra-se na figura 33 e para o solo contaminado com 

metais se encontra na figura 34. A tabela 20 traz os parâmetros de ajuste para 

a equação JMA linearizada. 

 
Figura 33. Fração degradada de benzeno por peróxido de hidrogênio no solo 
normal, com adição de benzeno (NB3) e com adição de benzeno e etanol (NE3). 
Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 34. Fração degradada de benzeno por peróxido de hidrogênio no solo 
contaminado com metais, com adição de benzeno (CB3) e com adição de benzeno e 
etanol (CE3). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 

 

Tabela 20 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por peróxido de hidrogênio em presença de etanol. 

parâmetros Solo Contaminante Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Benzeno (NB3) 1,92 1,04 0,98 Normal  
Benzeno e etanol (NE3) 1,17 1,08 0,96 
Benzeno (CB3) 2,10 0,57 0,97 Contaminado 

com metais Benzeno e etanol (CE3) 0,91 0,85 0,95 
 

Verificou-se que o tempo para a degradação total do benzeno pelo 

peróxido de hidrogênio não se alterou devido à presença do etanol. Porém 

durante o primeiro dia, para o solo normal sem etanol (NB) a taxa de 

degradação foi de 90% e para o solo com etanol (NE) ficou em apenas 60%. O 

mesmo comportamento ocorreu no solo contaminado com metais: a 

degradação sem etanol (CB) foi de 90% e com etanol (CE) foi de 65%. 

A análise do parâmetro ‘n’, listado na tabela 20, indicou que em 

presença de etanol ‘n’ manteve-se dentro do limite de precisão, mas com 
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tendeu a aumentar nos dois solos. Os valores de ‘b’ apresentaram redução de 

37 % no solo normal e de 57 % no solo contaminado com metais.  

Estes resultados apresentaram a mesma tendência indicada no estudo 

do efeito do etanol sobre a ação do permanganato de potássio: degradação 

total de benzeno em tempo equivalente independente da presença do etanol, 

taxa de degradação mais lenta para os solos com etanol no primeiro dia. 

Também se verificou aumento do parâmetro ‘n’ e redução do parâmetro ‘b’, o 

que pode estar relacionado à uma alteração da forma como o benzeno é 

oxidado em presença de etanol. 

 

5.2.4.4. Ação do reagente de Fenton 

As figuras 35 e 36  e a tabela 21 apresentam os dados para a ação do 

reagente de Fenton sob influência do etanol. 

 
Figura 35. Fração degradada de benzeno por reagente de Fenton no solo normal, 
com adição de benzeno (NB7) e com adição de benzeno e etanol (NE7). Ajuste 
segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 36. Fração degradada de benzeno por reagente de Fenton no solo 
contaminado com metais, com adição de benzeno (CB7) e com adição de benzeno e 
etanol (CE7). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 

 

Tabela 21 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por reagente de Fenton em presença de etanol. 

parâmetros Solo Contaminante Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Benzeno (NB7) 1,40 0,80 0,95 Normal  
Benzeno e etanol (NE7) 0,81 1,23 0,99 
Benzeno (CB7) 2,32 0,52 0,97 Contaminado 

com metais Benzeno e etanol (CE7) 1,62 0,60 0,98 
 

Nos dados mostrados nas Figuras 35 e 36 observou-se que em 

presença do etanol o tempo para a degradação total do benzeno pelo reagente 

de Fenton não sofreu alteração. Mas, a taxa de degradação mostrou-se mais 

lenta no primeiro dia, sendo de 80% para o solo normal sem etanol (NB) e de 

55% para o solo com etanol (NE). O solo contaminado com metais apresentou 

comportamento semelhante: a degradação sem etanol (CB) foi de 92% e com 

etanol (CE) foi de 80%. 

O valor de ‘n’ (tabela 21) aumentou de 0,8 para 1,2 no solo normal (N) e 

tendeu a aumentar de 0,5 para 0,6 no solo contaminado com metais (C). Os 
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valores de ‘b’ apresentaram redução de 40% no solo normal e de 30% no solo 

contaminado com metais. 

Desta forma, também para a ação do reagente de Fenton, a presença do 

etanol parece indicar uma redução na taxa de degradação inicial e uma maior 

tendência a formar radicais iniciadores (redução de ‘b’). 

 

5.2.4.5. Ação do pseudo-reagente de Fenton 

Os dados do efeito do etanol sobre o pseudo - reagente de Fenton são 

apresentados nas Figuras 37 e 38 e na tabela 22. 

 
Figura 37. Fração degradada de benzeno por pseudo-reagente de Fenton no solo 
normal, com adição de benzeno (NB9) e com adição de benzeno e etanol (NE9). 
Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 38. Fração degradada de benzeno por pseudo-reagente de Fenton no solo 
contaminado com metais, com adição de benzeno (CB9) e com adição de benzeno e 
etanol (CE9). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 

 

Tabela 22 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por pseudo-reagente de Fenton em presença de etanol. 

parâmetros Solo Contaminante Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Benzeno (NB9) 1,52 1,15 0,98 Normal  
Benzeno e etanol (NE9) 0,98 1,39 0,97 
Benzeno (CB9) 1,34 0,74 0,98 Contaminado 

com metais Benzeno e etanol (CE9) 0,95 0,86 0,99 
 

A partir da análise das Figuras 37 e 38 verificou-se que também para o 

pseudo - reagente de Fenton a presença de etanol tendeu a reduzir a taxa de 

degradação durante o primeiro dia, ainda que não tenha alterado a degradação 

total do benzeno. 

Observou-se que em presença de etanol o valor de ‘n’ (tabela 22), 

aumentou em 27% no solo normal tendo passado de 1,1 no solo com benzeno 

(NB) para 1,4 quando em presença de etanol (NE). No solo contaminado com 

metais (C), o valor de ‘n’ aumentou em apenas 0,2, ficando dentro do limite de 

erro, mas demonstrando a mesma tendência de aumento. Quanto ao valor de 
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‘b’, em presença de etanol, em média houve uma redução de 35% nos dois 

solos. 

Assim, aparentemente, a presença de etanol tendeu a causar sobre a 

degradação de benzeno pelo pseudo-reagente de Fenton o mesmo efeito 

observado nos reagentes anteriores: não impediu a degradação total do 

Benzeno, nem interferiu no tempo total de degradação, mas diminuiu a 

degradação no período inicial. 

 

Desta forma, ainda que em alguns casos pouco influente, a presença de 

etanol tendeu a retardar a degradação do benzeno para todos os reagentes 

oxidativos, em especial durante o primeiro dia de aplicação do tratamento. 

O etanol favorece a dessorção do benzeno do solo através de um efeito 

de cossolvência (DELLE SITE, 2001), além de aumentar a solubilidade do 

benzeno na fase aquosa (FERREIRA, 2000). Como os reagentes oxidantes 

foram adicionados em solução aquosa a presença do etanol deveria facilitar o 

contato benzeno/ reagentes oxidantes, acelerando a oxidação do benzeno, 

porém os resultados obtidos mostraram o inverso: o etanol tendeu a retardar a 

degradação inicial do benzeno, ainda que sem prejudicar sua degradação total. 

A partir dos parâmetros da equação JMA linearizada obtidos a redução 

na taxa inicial de degradação parece ter coincidido com um aumento da 

concentração dos radicais iniciadores do processo de degradação (aumento de 

‘b’) e com um aumento da taxa de propagação da reação (aumento de ‘n’). 

Estes fatos sugerem que a presença do etanol altere o mecanismo pelo qual o 

benzeno é oxidado. 

A oxidação do benzeno comumente deve ocorrer com a formação de 

radicais iniciadores a partir da cisão homolítica do agente oxidante, o qual 

rapidamente ataca os compostos orgânicos presentes, formando radicais 

orgânicos os quais reagem com outras moléculas orgânicas durante a 
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propagação da reação (ODIAN, 1981; SYKES, 1986; HUANG, 2003), conforme 

o esquema ilustrado nas equações 9, 10, 11 e 13: 

 

IZ
kIZ i •• +→+  Equação 9             Iniciação. 

 

ZAr
k

ArZ
p ••  →+  Equação 10      Propagação. 

 

ZArAr
k

ArZAr
p ••  →+  Equação 11      Propagação. 

 

ArZZArArk
ZArZArAr t −→+ ••  Equação 13       Terminação. 

 

Como o etanol também sofre oxidação pelos agentes oxidantes 

empregados (HUDLICKÝ, 1990), é possível que o etanol tenha reagido 

preferencialmente com estes, o que reduziu a disponibilidade dos agentes 

oxidantes para reagirem diretamente com o benzeno. 

A reação de oxidação do benzeno se daria então pela formação inicial 

de radicais orgânicos derivados do etanol, os quais só então passariam a reagir 

com o benzeno, reduzindo sua taxa de degradação no início do processo, mas 

favorecendo a reação de propagação da reação após o ataque inicial à 

molécula do benzeno, o que não interferiria na velocidade global da 

degradação. 

 

5.2.5. Efeito da Presença de Metais. 

O efeito da contaminação concomitante de metais sobre a oxidação do 

benzeno foi estudado através da comparação da cinética de degradação do 

benzeno em solo normal (N) e em solo contaminado com 5000 ppm de íon 
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chumbo II e 500 ppm de íon cádmio II (solo C). Os dois solos foram 

comparados sem correção de pH, com o pH original do solo igual a 5,6. 

A título de comparação foi verificado o efeito dos metais sobre o 

processo espontâneo de degradação do benzeno. 

 

5.2.5.1. Ação sobre o processo espontâneo 

A ação dos metais sobre o processo espontâneo pode ser observada 

nas figuras 39 e 40. A tabela 23 traz os parâmetros de ajuste para a equação 

JMA linearizada. 

 
Figura 39. Fração degradada de benzeno por processo espontâneo no solo com 
adição de benzeno, para solo normal (NB11) e solo contaminado com metais (CB11). 
Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 40. Fração degradada de benzeno por processo espontâneo no solo com 
adição de benzeno e etanol, para solo normal (NE11) e solo contaminado com metais 
(CE11). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 

 

Tabela 23 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por processo espontâneo em presença de metais. 

parâmetros Contaminante Solo Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Normal (N) (NB11) 0,21 1,11 0,99 Benzeno 
com metais (C) (CB11) 0,41 0,77 0,99 
Normal (N) (NE11) 0,19 1,07 0,99 Benzeno e 

etanol com metais (C) (CE11) 0,24 1,12 0,99 
 

Os resultados das figuras 39 e 40 indicaram que os metais podem ter 

acelerado ligeiramente o início do processo espontâneo de degradação do 

benzeno, em especial para o solo com benzeno (CB11 em relação ao NB11). 

Os valores dos parâmetros ‘n’ e ‘b’ obtidos pelo ajuste da equação JMA 

linearizada para o ensaio CB11 (tabela 23) apresentaram valores diferentes  

dos demais. Entretanto, como os valores de ‘b’ são baixos (entre 0,19 e 0,41), 

os dados ainda são estatisticamente semelhantes em um nível de 95 % de 

confiança. 
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Desta forma, considerou-se que os metais não exerceram efeito 

significativo sobre o processo espontâneo de degradação de benzeno no solo. 

 

5.2.5.2. Ação do permanganato de potássio 

Os resultados para a ação do permanganato de potássio em presença 

de metais são apresentados nas figuras 41 e 42 e os parâmetros obtidos para 

o ajuste da equação JMA linearizada estão na tabela 24. 

 
Figura 41. Fração degradada de benzeno por permanganato de potássio no solo 
com adição de benzeno, para solo normal (NB4) e solo contaminado com metais 
(CB4). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 42. Fração degradada de benzeno por permanganato de potássio no solo 
com adição de benzeno e etanol, para solo normal (NE4) e solo contaminado com 
metais (CE4). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 

 

Tabela 24 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por permanganato de potássio em presença de metais. 

parâmetros Contaminante Solo Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Normal (N) (NB4) 2,25 0,83 0,98 Benzeno 
com metais (C) (CB4) 2,03 0,62 0,95 
Normal (N) (NE4) 1,22 1,20 0,95 Benzeno e 

etanol com metais (C) (CE4) 1,70 0,65 0,98 
 

Os dados apresentados nas figuras 41 e 42 mostraram que em presença 

dos íons metálicos a degradação do benzeno por permanganato de potássio 

ocorreu em seis dias em contraste com os cinco dias para a degradação do 

benzeno no solo sem contaminação por metais. 

Apesar deste tempo maior para a degradação total, a curva de 

degradação para o solo com benzeno (CB) apresentou-se muito semelhante à 

curva para o solo normal com benzeno (NB). Os parâmetros obtidos pelo ajuste 

da equação JMA mostraram valores muito próximos para ‘b’ e com uma 
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redução de ‘n’ em 25 % de 0,83 para 0,62 quando com contaminação de 

metais. 

Em presença de etanol, a presença dos metais apresentou uma 

degradação maior no primeiro dia, isto é, 80% para o solo com metais (CE) 

contra 60% para o solo normal (NE). Apesar disto, a degradação total também 

ocorreu em 6 dias. Os parâmetros da equação JMA mostraram um aumento no 

valor de ‘b’ de 1,22 para 1,70, e uma redução de ‘n’ de 45 % saindo de 1,20 

para o solo normal para 0,65 no solo com metais. 

 

5.2.5.3. Ação do peróxido de hidrogênio 

A ação do peróxido de hidrogênio em presença de metais é comparada 

nas figuras 43 e 44, com os parâmetros obtidos da equação JMA linearizada 

listados na tabela 25. 

 

 
Figura 43. Fração degradada de benzeno por peróxido de hidrogênio no solo com 
adição de benzeno, para solo normal (NB3) e solo contaminado com metais (CB3). 
Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Figura 44. Fração degradada de benzeno por peróxido de hidrogênio no solo com 
adição de benzeno e etanol, para solo normal (NE3) e solo contaminado com metais 
(CE3). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 

 

Tabela 25 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por peróxido de hidrogênio em presença de metais. 

parâmetros Contaminante Solo Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Normal (N) (NB3) 1,92 1,04 0,98 Benzeno 
com metais (C) (CB3) 2,10 0,57 0,97 
Normal (N) (NE3) 1,17 1,08 0,96 Benzeno e 

etanol com metais (C) (CE3) 0,91 0,85 0,95 
 

 

A degradação total do benzeno por peróxido de hidrogênio no solo sem 

metais ocorreu em cinco dias, ao passo que para o solo com contaminação de 

íons metálicos demorou seis dias, tanto em presença quanto na ausência de 

etanol. 
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Para o solo apenas com adição de benzeno (CB) a degradação em 

cinco dias foi de 98 % em cinco dias, ficando muito próxima do solo sem metais 

(NB). Quando em presença de etanol, a curva de degradação do solo com 

contaminação de metais (CE) foi sempre mais lenta do que a degradação no 

solo sem metais (NE). 

A análise dos parâmetros da equação JMA linearizada (tabela 25) 

mostrou que o valor de ‘b’ não apresentou a mesma tendência entre os solos 

sem e com etanol: aumentou em 10 % para a comparação de solos sem etanol 

e reduziu-se em 20 % para os solos com etanol. Porém, considerando os 

valores absolutos as diferenças ficaram dentro do limite de precisão do ajuste. 

Por outro lado, o valor de ‘n’ apresentou redução de 54 % quando se 

compararam os solos com adição de benzeno (NB3 e CB3, respectivamente). 

Em presença de etanol a diferença de valores foi menor que a precisão do 

ajuste, não podendo ser considerada significativa em um nível de 95 % de 

confiança, ainda que tenha mostrado a mesma tendência para reduzir. A 

tendência para redução do parâmetro ‘n’ também ocorreu para a degradação 

com permanganato de potássio. 

 

5.2.5.4. Ação do reagente de Fenton 

A ação do reagente de Fenton em presença de metais é apresentada 

nas figuras 45 e 46, com os parâmetros obtidos da equação JMA linearizada 

listados na tabela 26. 
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Figura 45. Fração degradada de benzeno por reagente de Fenton no solo com 
adição de benzeno, para solo normal (NB7) e solo contaminado com metais (CB7). 
Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 
 

 
Figura 46. Fração degradada de benzeno por reagente de Fenton no solo com 
adição de benzeno e etanol, para solo normal (NE7) e solo contaminado com metais 
(CE7). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 
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Tabela 26 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por reagente de Fenton em presença de metais. 

parâmetros Contaminante Solo Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Normal (N) (NB7) 1,40 0,80 0,95 Benzeno 
com metais (C) (CB7) 2,32 0,52 0,97 
Normal (N) (NE7) 0,81 1,23 0,99 Benzeno e 

etanol com metais (C) (CE7) 1,62 0,60 0,98 
 

Para a degradação total do benzeno por reagente de Fenton em 

presença de contaminação concomitante de íons metálicos foram necessários 

seis dias em comparação a cinco dias para ao solo sem adição de metais. Este 

comportamento foi semelhante aos oxidantes anteriormente discutidos. 

Por outro lado, no solo apenas com adição de benzeno (NB) a 

degradação no primeiro dia foi de 75 % , valor que aumentou para 95 % no 

solo contaminado com metais (CB). Perfil semelhante foi observado para o 

solos com etanol: no primeiro dia o solo NE teve degradação de 55 % contra 85 

% para o solo contaminado com metais (CE) no mesmo período. 

A análise dos parâmetros de ajuste para a equação JMA, apresentada 

na tabela 26, mostrou aumento médio do parâmetro ‘b’ de 80 %, sendo um 

aumento estatisticamente significativo para os solos sem e com etanol. 

O parâmetro ‘n’ teve variações estatisticamente menores, mas com 

tendência a reduzir, indo de 0,80 no solo normal sem etanol (NB) para 0,52 no 

solo contaminado com metais sem etanol (CB). Quando em presença de 

etanol, a redução foi de 50%, saindo de 1,23 para o solo normal e chegando a 

0,60 para o solo contaminado com metais. 
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5.2.5.5. Ação do pseudo-reagente de Fenton 

Os resultados para o efeito da contaminação por metais sobre a ação do 

Pseudo – Reagente de Fenton são apresentados nas Figuras 47 e 48, com os 

resumo dos parâmetros listados na tabela 27. 

 
Figura 47. Fração degradada de benzeno por pseudo-reagente de Fenton no solo 
com adição de benzeno, para solo normal (NB9) e solo contaminado com metais 
(CB9). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão linear. 

 
Figura 48. Fração degradada de benzeno por pseudo-reagente de Fenton no solo 
com adição de benzeno e etanol, para solo normal (NE9) e solo contaminado com 
metais (CE9). Ajuste segundo equação JMA linearizada. A) integral; B) regressão 
linear. 
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Tabela 27 -  Ajuste para a equação JMA linearizada para a degradação de 
benzeno por pseudo-reagente de Fenton em presença de metais. 

parâmetros Contaminante Solo Ensaio 
b (±0,10) n (±0,10) r2 

Normal (N) (NB9) 1,52 1,15 0,98 Benzeno 
com metais (C) (CB9) 1,34 0,74 0,98 
Normal (N) (NE9) 0,98 1,39 0,97 Benzeno e 

etanol com metais (C) (CE9) 0,95 0,86 0,99 
 

A degradação do benzeno pelo pseudo- reagente de Fenton foi mais 

lenta no solo contaminado com metais do que no solo normal, demorando um 

dia a mais para atingir a degradação total. 

Quanto aos parâmetros de ajuste para a equação JMA linearizada, 

observou-se na tabela 27 que os valorres de ‘b’ não foram estatisticamente 

diferentes, permanecendo dentro do limite de precisão do ajuste tanto na 

ausência (solos NB e CB) quanto na presença de etanol (solos NE e CE). 

Por outro lado, os valores de ‘n’ tenderam a zero nos dois casos, 

sofrendo redução média de 35 %. 

 

Desta forma, em presença de contaminação concomitante de metais, a 

degradação de benzeno foi mais lenta para todos os tratamentos oxidativos, 

com tempo de seis dias, contra cinco dias para a degradação oxidativa no solo 

normal. 

A comparação dos parâmetros de ajuste da equação de JMA indicou 

que os valores de ‘b’ em geral não apresentaram tendência, ficando em sua 

maioria dentro do limite de 95 % de confiança, ora aumentando, ora 

diminuindo. Por outro lado, o valor de ‘n’ apresentou tendência para redução 

para zero em todos os reagentes oxidativos. 
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Assim, é provável que a redução de ‘n’ observada esteja relacionada à 

degradação mais lenta do benzeno em presença de íons metálicos 

contaminantes. 

Como reduções de ‘n’ tendendo à zero se relacionam a uma inibição da 

etapa de propagação da reação radicalar em cadeia, possivelmente os íons 

metálicos tenham atuado como inibidores do processo de oxidação do 

benzeno. 

A inibição da oxidação pode ter ocorrido por dois fatores concorrentes: 

• Parte do reagente reagente oxidante foi inicialmente consumida 

na oxidação de Pb+2 para Pb+4. 

• nos casos onde a degradação inicialmente foi mais rápida, mas 

depois a taxa de degradação de benzeno se reduziu, é possível 

que tenham ocorrido efeitos de impedimento estérico para a 

reação entre o agente oxidante e o benzeno. Os íons metálicos 

adicionados podem inicialmente ter atuado como catalisadores de 

superfície, quelando o benzeno para a reação de oxidação, mas 

depois a própria ação quelante dos íons impediu que os produtos 

formados fossem liberados para o meio. 

Íons metálicos como o Cd2+, adsorvidos na superfície de argilominerais 

exercem efeito quelante em reações de oxidação (BALDRIAN, et al.; 2005), 

além de atuarem como catalisadores sólidos em reações de alquilação de 

benzeno, por favorecerem a formação de sítios ácidos de Bronsted na 

superfície do argilomineral. 

A ação catalítica dos íons metálicos, porém, sofre auto-inibição devido à 

forte interação entre os íons adsorvidos no argilomineral com as moléculas 

orgânicas. Esta interação reduz a liberação do produto alquilado para o meio 

reacional, e impede o acesso de novas moléculas ao catalisador, reduzindo a 

taxa de transformação do substrato (AHMEDA, DUTTA, 2005). 
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5.2.6. Efeito dos tratamentos oxidativos sobre a lixiviação de 

chumbo e cádmio presentes no solo. 

Após o término dos tratamentos oxidativos, amostras do solo 

contaminado que foi tratado foram lixiviadas segundo a NBR 10005 para a 

determinação dos teores de chumbo e cádmio. Para facilitar a comparação 

com o teor de metais adicionados, os resultados do ensaio (obtidos em mg/L 

de lixiviado) foram convertidos para ppm de solo seco. 

Os resultados para chumbo são apresentados na Figura 49. A 

concentração de chumbo adicionada ao solo foi de 5000 ppm de solo seco. 

 
Figura 49. Teores de chumbo no extrato lixiviado do solo contaminado para os 
ensaios com correção de pH, obtido segundo a NBR10005, e corrigido para ppm de 
solo seco. O teor de chumbo adicionado foi de 5000 ppm. Ensaios: Inicial - antes da 
oxidação; MnO4 – permanganato do potássio; OH – peróxido de hidrogênio; Fe/OH – 
Reagente de Fenton; PRF – pseudo-reagente de Fenton; Natural – processo 
espontâneo. 

 
A análise da figura 19 mostrou que no máximo apenas 0,2% do chumbo 

adicionado (cerca de 10 ppm lixiviado para 5000 ppm adicionados) foi lixiviado, 

o restante ficando adsorvido no solo. 

Por outro lado, a Figura 49 também mostrou que a ação dos tratamentos 

oxidativos aumenta a lixiviação do chumbo em todos os ensaios. 
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Particularmente, para os ensaios com tratamento com reagente de Fenton 

(Fe/OH), a lixiviação do chumbo aumentou três vezes para o solo com benzeno 

(B) e quatro vezes para o solo com benzeno e etanol (E) em relação ao solo 

antes do tratamento oxidativo. 

A comparação dos resultados para o reagente de Fenton (Fe/OH) com 

os ensaios com peróxido de hidrogênio (OH), os quais diferem apenas pela 

presença de sulfato ferroso no reagente de Fenton, parece indicar que a 

presença de sulfato ferroso facilitou a mobilização do chumbo. Por outro, lado 

sob ação do pseudo – reagente de Fenton a lixiviação do chumbo foi 

comparável à lixiviação sob o peróxido de hidrogênio. 

Uma explicação possível para esta maior lixiviação do chumbo após os 

tratamentos oxidativos, e em especial em presença de sulfato ferroso, seria a 

combinação de três fatores: 

• Ao entrar em contato com o solo, o chumbo tende a se adsorver 

preferencialmente na matéria orgânica do solo (IMPELLITTERI et 

al., 2002). 

• O chumbo é sensível a competição de outros íons trocáveis, 

como por exemplo o Fe+2 (SAUVÉ et al., 2003). 

• O chumbo tem sua adsorção ao argilomineral favorecida por íons 

alcalinos (KARETINA et al., 2001). 

Assim durante a ação do processo oxidativo, parte da matéria orgânica 

do solo possivelmente é degradada, favorecendo a mobilização do íon Pb+2 ou 

Pb+4 de seu local preferencial de adsorção, o que aumentaria sua lixiviação em 

relação ao solo não oxidado. 

Ao ser mobilizado, o chumbo sofreria competição dos outros íons 

presentes no meio, em especial Fe+2, para poder ser re-adsorvido em outros 

sítios do solo, aumentando ainda mais sua lixiviação para processos oxidativos 

com alto teor de Fe+2 como é o caso do reagente de Fenton. 
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Para o tratamento com pseudo-reagente de Fenton, como a solução de 

nutrientes utilizada era rica em Na+ e Fe+2, haveria um equilíbrio na competição 

por sítios de adsorção e o resultado seria uma lixiviação semelhante à do 

peróxido de hidrogênio. 

 

A figura 50 apresenta os resultados da lixiviação para o cádmio. A 

concentração de cádmio adicionada ao solo foi de 500 ppm de solo seco. 

 
Figura 50. Teores de cádmio no extrato lixiviado do solo contaminado para os 
ensaios com correção de pH, obtido segundo a NBR10005, e corrigido para ppm de 
solo seco. O teor de cádmio adicionado foi de 500 ppm. Ensaios: Inicial - antes da 
oxidação; MnO4 – permanganato do potássio; OH – peróxido de hidrogênio; Fe/OH – 
Reagente de Fenton; PRF – pseudo-reagente de Fenton; Natural – processo 
espontâneo. 

 
Comparando-se os resultados das Figuras 49 e 50, verifica-se que antes 

dos tratamentos oxidativos, o cádmio apresentou lixiviação cerca de uma 

ordem de grandeza maior do que o chumbo. Este resultado concorda com a 

literatura sobre o comportamento de extração de cádmio e chumbo de solos 

(ADRIANO, 1986). 
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Analisando-se a figura 50 verifica-se também que proporcionalmente o 

cádmio lixiviou cerca de 10 % do total adicionado (50 ppm lixiviado no solo 

original em relação a 500 ppm adicionados). 

Por outro lado, a ação dos tratamentos oxidativos reduz em cerca de 

50% a lixiviação do cádmio para todos os tratamentos estudados, seja para o 

solo apenas com benzeno ou para o solo com benzeno e etanol. 

Em princípio, razões que poderiam explicar a maior adsorção do cádmio 

ao solo após os tratamentos oxidativos são: 

• Ao contrário do chumbo, o cádmio é adsorvido preferencialmente 

no argilomineral em lugar da matéria orgânica (PIERANGELI et 

al., 2004), em especial em pH ao redor de 5 (HOLM et al., 2003). 

• O cádmio tende a servir como quelante durante reações de 

oxidação, ficando retido na superfície do argilomineral após o 

processo (AHMEDA, DUTTA, 2005). 

Desta forma, em solos ligeiramente ácidos, como é o caso do solo 

estudado (pH igual 5,6), os tratamentos oxidativos tenderiam a fixar o cádmio 

ao solo, quer por liberar maior número de sítios na superfície do argilomineral 

ao oxidar os compostos orgânicos, quer por aprisionar o cádmio entre os 

produtos de reação obtidos. 

 

5.3. Biorremediação 

Para a execução dos ensaios de biorremediação a única dificuldade 

observada foi para a quantificação do gás carbônico emitido. Ainda que os 

métodos de controle testados fossem recomendados para quantificação de 

fluxos de gás carbônico em ensaios de campo, não se mostraram precisos ou 
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seguros para a aplicação no controle do tratamento de solo. Possíveis causas 

para este fato foram: 

• as vazões necessárias para garantir a aeração do solo nas condições 

estudadas foram cerca duas ordens de grandeza maiores do que os 

fluxos de gás carbônico normalmente observados em ambientes 

naturais (JANSSENS, KOWALSKI, CEULEMANS, 2001); 

• na tentativa de simular o máximo possível condições de tratamento in-

situ, não se purificou o ar comprimido usado para retirar gás carbônico. 

Para facilitar a discussão dos resultados obtidos no tratamento de 

biorremediação, na tabela 28 foram repetidas as informações da tabela 7 com 

as informações sobre as condições dos ensaios. 

 

Tabela 28 -  Concentração de benzeno nas colunas- Terceira Sériea 
Coluna Cód. Solo Nutrientes Aeração 

(min/dia) 
Benzeno 
(ppm) 

1 NSA00 normal sim 30 0 
2 NSA04 normal sim 30 4500 
3 NSA09 normal sim 30 9000 
4 NSA15 normal sim 30 15000 
5 NSA25 normal sim 30 25000 
6 ESA25 Estérilb sim 30 25000 
7 ESB25 estéril sim 5 25000 
8 NSB25 normal sim 5 25000 
9 NSB15 normal sim 5 15000 
10 NSB09 normal sim 5 9000 
11 NSB04 normal sim 5 4500 
12 NSB00 normal sim 5 0 
13 NNA25 normal não 30 25000 
14 NNB25 normal não 5 25000 
a) conforme tabela 7 de Materiais e Métodos; b) Solo esterilizado por aquecimento em 
estufa a 170°C por 48h, e resfriamento em dessecador. 
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Conforme descrito na tabela 28, o código de cada ensaio corresponde a 

três letras e dois algarismos, de forma indicar as variações testadas. Neste 

código: 

• a primeira letra indica a condição do solo, se normal (N) ou estéril 

(E); 

• a segunda letra indica se foram adicionados nutrientes (S) ou não 

(N); 

• a terceira letra indica a condição de aeração do solo: em A, a 

aeração foi mantida por 30 min/dia e em B a aeração foi feita por 

5 min/dia; 

• os dois algarismos indicam a concentração de benzeno 

adicionada. 

 

A discussão dos resultados para a biorremediação será feita a partir da 

degradação observada do benzeno e em seguida serão discutidos os fatores 

que poderiam influenciar na degradação do benzeno.  

 

 

5.3.1. Degradação do benzeno. 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de biorremediação para a 

degradação do benzeno são apresentados em duas formas: 

a. concentração de benzeno no solo em função do tempo; 

b.  ajuste para uma cinética de primeira ordem segundo a equação: 
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ln[A]0 - ln[A] = kt Equação (28) . 

 

onde: [A]0 igual à concentração inicial de benzeno, em mol.L-1; [A] igual à 

concentração de benzeno, em mol/ grama de solo seco, no tempo t; t igual ao 

tempo, em dias; k igual à constante de velocidade. 

As Figuras 51 e 52 apresentam os dados obtidos para a biodegradação 

do benzeno para os ensaios em solo normal (N) com adição de solução de 

nutrientes e com 4500 ppm de Benzeno adicionado, e que foram submetidos à 

duas condições diferentes de aeração: A) 30 min/dia; B) 5 min/dia. 

 

 
Figura 51. Dados da coluna NSA04 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 30 min/dia (A) e com 4500 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 
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Figura 52. Dados da coluna NSB04 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 5 min/dia (B) e com 4500 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 

 

Nas Figuras 53 e 54 são apresentados os dados da biodegradação do 

benzeno para os ensaios em solo normal (N) com adição de solução de 

nutrientes e com 9000 ppm de Benzeno adicionado, e que foram submetidos à 

duas condições diferentes de aeração: A) 30 min/dia; B) 5 min/dia. 

 

 
Figura 53. Dados da coluna NSA09 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 30 min/dia (A) e com 9000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 
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Figura 54. Dados da coluna NSB09 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 5 min/dia (B) e com 9000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 

 

Os dados da biodegradação do benzeno para os ensaios em solo 

normal (N) com adição de solução de nutrientes e com 15000 ppm de Benzeno 

adicionado são apresentados nas Figuras 55 e 56 para as duas condições 

diferentes de aeração às quais foram submetidos: A) 30 min/dia; B) 5 min/dia. 

 

 
Figura 55. Dados da coluna NSA15 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 30 min/dia (A) e com 15000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 
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Figura 56. Dados da coluna NSB15 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 5 min/dia (B) e com 15000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 

 

As Figuras 57 e 58 apresentam os dados obtidos para a biodegradação 

do benzeno para os ensaios em solo normal (N) com adição de solução de 

nutrientes e com 25000 ppm de Benzeno adicionado, e que foram submetidos 

à duas condições diferentes de aeração: A) 30 min/dia; B) 5 min/dia. 

 

 
Figura 57. Dados da coluna NSA25 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 30 min/dia (A) e com 25000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 
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Figura 58. Dados da coluna NSB25 – solo normal (N), com adição de nutrientes 
(S), aeração de 5 min/dia (B) e com 25000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 

 

Foram preparados ensaios de controle sem adição de nutrientes. Os 

resultados para a biodegradação do benzeno destes ensaios são apresentados 

nas Figuras 59 e 60. O código dos ensaios é: solo normal (N), sem adição de 

solução de nutrientes (N), com 4500 ppm de Benzeno adicionado (04), e em 

duas condições diferentes de aeração: A) 30 min/dia; B) 5 min/dia. 

 

 
Figura 59. Dados da coluna NNA25 – solo normal (N), sem adição de nutrientes 
(N), aeração de 30 min/dia (A) e com 25000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 
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Figura 60. Dados da coluna NNB25 – solo normal (N), sem adição de nutrientes 
(N), aeração de 5 min/dia (B) e com 25000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 

Outro ensaio testou o solo após sua esterilização em estufa a 170 ºC por 

48h. As curvas da concentração de benzeno em função do tempo são 

apresentadas nas Figuras 61 e 62 para estes ensaios em solo estéril (E) com 

adição de solução de nutrientes e com 25000 ppm de Benzeno adicionado, 

submetidos a duas condições diferentes de aeração: A) 30 min/dia; B) 5 

min/dia. executado com adição de benzeno. 

 
Figura 61. Dados da coluna ESA25 – solo estéril (E), com adição de nutrientes (S), 
aeração de 30 min/dia (A) e com 25000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 
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Figura 62. Dados da coluna ESB25 – solo estéril (E), com adição de nutrientes (S), 
aeração de 5 min/dia (B) e com 25000 ppm de benzeno. a) Biodegradação do 
benzeno. b) Ajuste para cinética de primeira ordem. 

Em resumo, observou-se que em todas as colunas com 

microorganismos a biodegradação total do benzeno ocorreu em no máximo 19 

dias. Para colunas com adição de nutrientes, contaminadas com até 9000 ppm 

de benzeno a degradação total ocorreu em 12 dias. 

A comparação dos resultados do ajuste dos dados de biorremediação do 

benzeno para uma cinética primeira ordem está organizada na Tabela 29. 

Tabela 29 -  Resumo do ajuste para cinética de primeira ordem para 
a degradação de benzeno por biorremediação 

Solo  Nutriente Benzeno 
inicial, ppm 

Coluna R2 Comentários 

4500 NSB04 0,98 
9000 NSA09 0,97 

15000 NSA15 0,99 
25000 NSA25 0,99 

Sim 

25000 NSB25 0,98 
25000 NNA25 0,97 Não 
25000 NNB25 0,97 

Dados podem ser descritos por 
cinética de primeira ordem. 

4500 NSA04 0,61 
9000 NSB09 0,90 

Normal 

Sim 

15000 
 

NSB15 0,89 

Dados podem ser descritos por 
cinética de primeira ordem, mas 
com pontos dispersos ao redor 
da linha de tendência. 

25000 ESA25 0,80 Estéril Sim 
25000 ESB25 0,86 

Dados se ajustam melhor a uma 
cinética de segunda ordem. 
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Dentre as colunas com solo normal e com nutrientes, as colunas NSA04, 

(Figura 51), NSB09 (Figura 54) e NSB15 (Figura 56) apresentaram pontos 

dispersos em relação à curva de ajuste, mas o conjunto de dados não 

apresentou melhor ajuste para outro tipo de cinética. Desta forma, considerou-

se que nestas colunas a cinética de primeira ordem seria aplicável, mesmo 

com valor do coeficiente estatístico R2 menor que 0,95. 

Por outro lado, para as colunas ESA25 e ESB25, a cinética de primeira 

ordem não poderia ser aplicada, pois os pontos indicaram tendência para uma 

curva polinomial. Estas colunas possuíam solo estéril, com adição de nutrientes 

e 25000 ppm de benzeno e com aeração de 30 e 5 min/dia, respectivamente. 

De forma a permitir a comparação entre as colunas com solo normal e 

as colunas com solo estéril, considerou-se apenas os oito primeiros dias do 

processo e com o mesmo tipo de cinética. Os resultados desta comparação se 

encontram na tabela 30. 

Tabela 30 -  Resumo do ajuste para cinética de primeira ordem para 
a degradação de benzeno por biorremediação, para oito primeiros dias de 

tratamento. 
Solo  Nutriente Benzeno 

inicial, ppm 
Coluna R2 Comentários 

4500 NSB04 0,98 
9000 NSA09 0,97 

15000 NSA15 0,99 
25000 NSA25 0,99 

Sim 

25000 NSB25 0,98 
25000 NNA25 0,97 Não 
25000 NNB25 0,97 

Dados podem ser descritos por 
cinética de primeira ordem. 

4500 NSA04 0,94 
9000 NSB09 0,99 

Normal 

Sim 

15000 
 

NSB15 0,99 

Resultados obtidos retirando-
se os pontos dispersos. 

25000 ESA25 0,95 Estéril Sim 
25000 ESB25 0,94 

Resultado para os 8 primeiros 
dias. 
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Os coeficientes de correlação apresentados na tabela 30 permitiram 

deduzir que a cinética do processo durante os oito primeiros dias poderia ser 

expressa por uma cinética de primeira ordem dependente da concentração de 

benzeno. 

 

5.3.1.1. Efeito da aeração 

 

A fim de se verificar o efeito da aeração sobre a degradação do benzeno 

por biorremediação, calcularam-se as constantes de velocidade (k) para 

cinéticas de primeira ordem para cada coluna, considerando apenas os oito 

primeiros dias de degradação. Os resultados obtidos para cada coluna estão 

relacionados na tabela 31, agrupados pela aeração. 

 

Tabela 31 -  Constantes de velocidade (k) para uma equação de primeira 
ordem para a degradação de benzeno por biorremediação. 

Solo Nutrientes Benzeno inicial 
(ppm) 

Aeração 
(min/dia) 

Coluna k (mol/gs*dia)a 

30 NSA04 0,80 (±0,08) 4500 
5 NSB04 0,72 (±0,04) 
30 NSA09 0,66 (±0,03) 9000 
5 NSB09 0,63 (±0,01) 
30 NSA15 0,74 (±0,03) 15000 
5 NSB15 0,66 (±0,03) 
30 NSA25 0,49 (±0,02) 

normal sim 

25000 
5 NSB25 0,52 (±0,01) 
30 NNA25 0,32 (±0,01) normal não 2500 
5 NNB25 0,29 (±0,01) 
30 ESA25 0,18 (±0,01) estéril sim 2500 
5 ESB25 0,17 (±0,01) 

a) valor k para tornar verdadeira a equação ln[A]0 - ln[A] = kt, com k em mol de 
Benzeno por grama de solo seco por dia. 
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Analisando-se as constantes de degradação apresentadas na tabela 31 

verificou-se que entre as colunas que diferem apenas quanto à aeração 

(colunas A e B), os valores das constantes k de velocidade são iguais dentro 

dos limites de erro do ajuste cinético obtido. Desta forma, nas condições 

estudadas a diferença de aeração não interferiu no processo de biodegradação 

nos primeiros dias. 

Como a variação da concentração não interferiu no processo de 

degradação do benzeno durante a biorremediação, inferiu-se que o processo 

ocorreu em condições adequadas de aeração, ou seja ocorreu em ambiente 

aeróbico. 

5.3.1.2. Calculo das constantes de degradação do benzeno para o 

processo de biorremediação nas condições estudadas. 

Considerando-se que a reação ocorreu em condições aeróbicas, 

calculou-se o valor das constantes de velocidade de biodegradação do 

benzeno utilizando as colunas com diferentes aerações, ou seja, as colunas A 

e B para cada concentração de benzeno, como um único conjunto. 

Os valores obtidos são apresentados na tabela 32, sendo considerados 

os valores das constantes de velocidade para a cinética de degradação do 

benzeno por biorremediação dentro das condições estudadas. 

 

Tabela 32 -  Resumo das Constantes de velocidade (k) para uma equação 
de primeira ordem para a degradação de benzeno por 

biorremediação. 
Solo Nutrientes Benzeno inicial 

(ppm) 
Colunas k (mol/gs*dia)a R2 

4500 NS04 0,72 (±0,04) 0,97 
9000 NS09 0,69 (±0,05) 0,94 

15000 NS15 0,73 (±0,02) 0,95 

normal sim 

25000 NS25 0,51 (±0,01) 0,99 
normal não 25000 NN25 0,30 (±0,01) 0,98 
estéril sim 25000 ES25 0,18 (±0,01) 0,95 
a) valor k para tornar verdadeira a equação ln[A]0 - ln[A] = kt, com k em mol de 
Benzeno por grama de solo seco por dia. 
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As constantes de degradação apresentadas na tabela 32 indicaram que 

a biodegradação do benzeno ocorreu em cada coluna conforme uma cinética 

de primeira ordem, dependente da concentração de benzeno. Porém como os 

valores de k diferiram entre as diferentes concentrações iniciais de benzeno, 

deve-se considerar que o valor obtido é na realidade a resultante global de um 

processo o qual pode ser descrito como sendo de pseudo- primeira ordem em 

função da concentração de benzeno (FORMOSINHO, 1983). 

Com base neste resultado, as informações A e B do código de ensaios 

passou a ser suprimido, de forma que os dados de biodegradação passam a 

valer para as duas colunas em cada caso. Por exemplo, o código NS04 passou 

a ser usado para referência aos ensaios NSA04 e NSB04. 

5.3.1.3. Efeito da adição de nutrientes sobre a biorremediação do 

solo 

A fim de se verificar o efeito a adição de nutrientes sobre a 

biorremediação do solo procedeu-se à comparação das constantes de 

velocidade de degradação do benzeno obtidas em solos com microorganismos 

e com nutrientes (ensaios NS) com a constante de velocidade de degradação 

do benzeno no solo sem adição de nutrientes (ensaio NN25). 

A comparação foi feita segundo a equação 29: 

k

k
R

NN

NS
SN =  

Equação (29)  

onde: 

kNS  é igual ao valor da constante da velocidade k de degradação do 

benzeno para os ensaios com solo normal e com adição de nutrientes. 

KNN  é igual ao valor da constante da velocidade k de degradação do 

benzeno para o ensaio com solo normal e sem nutrientes, correspondente ao 

valor de k para a coluna NN25 e igual a 0,30 mol/gs*dia. 
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A Figura 63 apresenta as razões obtidas para os ensaios em solo normal 

com adição de nutrientes (NS) em relação ao ensaio para solo normal sem 

adição de nutrientes (NN). 

 
Figura 63. Efeito da adição de nutrientes sobre a constante de degradação do 
benzeno no solo com nutrientes. 

 

Desta forma, verificou-se que a adição de nutrientes acelerou a 

constante de biodegradação do benzeno nas condições estudadas para todas 

as concentrações iniciais de benzeno. O aumento foi de cerca de 2,5 vezes 

para as concentrações de 4500, 9000 e 15000 ppm de benzeno e de cerca de 

1,5 vezes para a concentração de 25000 ppm. 

Assim, o fato de que a adição da suspensão de nutrientes contribuiu 

para acelerar a biorremediação reforça o fato que a aplicação de nutrientes foi 

uma etapa essencial para o processo de biorremediação. 

A suspensão de nutrientes usada foi adaptada de uma solução indicada 

como meio de cultura para consórcios de microorganismos endógenos de solo. 

A solução original é referida para aplicação em proporções solo/solução onde o 

solo se encontra totalmente suspenso e normalmente sob agitação (JONGE, 

VERSTRATEN, 1995; THOMAS et al., 1995). 
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Nesta tese foram feitas duas adaptações: 

a) aumento da concentração dos nutrientes na água destilada de 

forma a permitir a mesma concentração iônica, mas sem 

formação de fase aquosa livre após aplicação no solo. 

b) a aplicação foi feita em uma única dose no início do tratamento 

de biorremediação por homogeneização mecânica com o solo. 

Estas considerações sugerem que para a aplicação de tratamentos de 

biorremediação in-situ a dosagem de nutrientes poderia ser feita sem risco para 

o lençol freático, desde que fosse garantida a homogeneização mecânica dos 

nutrientes e prevenida a sua lixiviação por ação de águas superficiais. 

5.3.1.4. Efeito da presença de microorganismos no solo. 

O fato da s colunas com solo estéril apresentarem decaimento da 

concentração de benzeno, permitindo o cálculo da constante de velocidade k 

igual a 0,18 deve ser considerado com cuidado, pois o solo não tinha 

microorganismos. Portanto, o decaimento da concentração de benzeno 

verificado neste caso provavelmente ocorreu devido a fatores abióticos. 

Considerando que foi aplicado um fluxo de ar ao solo, parte do benzeno 

pode ter sofrido um arraste causado pela aeração forçada, o que poderia ter 

volatilizado parte do benzeno, causando a redução da sua concentração. 

Como as colunas de solo com microorganismos foram expostas às 

mesmas condições de aeração das colunas estéreis, é razoável considerar que 

nas colunas com microorganismos pode ter sofrido o mesmo processo de 

redução de benzeno por arraste. 

Com o intuito de se determinar o efeito da presença de microorganismos 

sobre a degradação de benzeno, calculou-se a relação existente entre as 

constantes de degradação para o processo com microorganismos e estéril, 

conforme a equação 30: 
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k

k
R

ES

NS
NE =  

Equação (30)  

onde: 

kNS  é igual ao valor da constante da velocidade k de degradação do 

benzeno para o solo normal, correspondente ao valor de k calculado para cada 

ensaio. 

kES  é igual ao valor da constante da velocidade k de degradação do 

benzeno para o solo estéril, correspondente ao valor de k para a coluna ES25 e 

igual a 0,18 mol/gs*dia. 

Os resultados deste cálculo são apresentados na Figura 64, em função 

do código dos ensaios. 

 

 
Figura 64. Relação entre as constantes de degradação do benzeno em presença 
de microorganismos e no solo estéril para os diferentes ensaios.  

 

Os dados apresentados na Figura 64 mostraram que todos os ensaios 

com microorganismos tiveram constante de degradação kNS maior que a 

constante de desaparecimento do benzeno por evaporação kES. 
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Para os ensaios com adição de nutrientes a constante de degradação 

kNS foi cerca de quatro vezes maior do que a constante de a constante de 

desaparecimento do benzeno por evaporação para os ensaios NS04, NS09 e 

NS15, respectivamente com 4500, 9000 e 15000 ppm de benzeno adicionado. 

No ensaio NS25, com 25000 ppm de benzeno adicionado, a constante de 

degradação foi cerca de três vezes maior que a constante de evaporação. 

Para o ensaio sem nutrientes (NN25) a presença de microorganismos 

dobrou a taxa de degradação do benzeno. 

Desta forma, a redução de benzeno observada foi favorecida pela 

presença dos microorganismos no solo, os quais possivelmente biodegradaram 

o benzeno. 

Existe ainda a possibilidade dos microorganismos terem exercido um 

papel mais efetivo no processo de remediação do solo, pois no cálculo das 

proporções apresentadas na Figura 64, não foram considerados os seguintes 

fatores: 

• A taxa de evaporação por arraste se correlaciona com o equilíbrio 

adsorção - dessorção das moléculas de líquido à matriz sólida, 

tendendo a um limite em concentrações elevadas (BRUNAUER, 

EMMETT, TELLER, 1938). Assim, a evaporação possivelmente 

seria menor em solo estéril com concentrações de benzeno 

menores que 25000 ppm. Como todos os ensaios foram 

comparados com a constante de evaporação do solo com 25000 

ppm iniciais de benzeno; as proporções obtidas para as 

concentrações de 4500, 9000 e 15000 ppm estariam 

subestimadas. 

• O metabolismo dos microorganismos presentes no solo, em 

princípio, liberariam substâncias com caráter tensoativo 

(POSTEN, COONEY, 1993), os quais facilitariam a adsorção do 

benzeno à matéria orgânica (BARTELT-HUNT, BURNS, SMITH, 
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2003; KATO, KRUMMEN, GMEHLING, 2004). Assim a presença 

de microorganismos possivelmente reduz a taxa evaporação em 

relação ao solo estéril. 

5.3.1.5. Efeito das bactérias heterotróficas totais (BHT). 

O fato da degradação do benzeno ser favorecida pela adição de 

nutrientes e pela presença de microorganismos no solo indica que 

possivelmente o benzeno tenha sido biodegradado. 

No processo de biorremediação aeróbica do benzeno a degradação 

deve ocorrer principalmente pela ação das bactérias heterotróficas. Assim, ao 

longo dos ensaios de biorremediação do benzeno se acompanhou a contagem 

de bactérias heterotróficas totais (BHT) a fim de identificar possíveis 

correlações entre o tratamento por biorremediação e a contagem de BHT. 

Entretanto, antes de proceder à análise do efeito das BHT sobre o 

processo de biorremediação fez-se necessário verificar se a contagem das 

BHT não sofreu influência de outras condições de ensaio, tais como a aeração 

o tempo, e a adição de nutrientes, cujos resultados poderiam interferir na 

análise do efeito das bactérias heterotróficas totais sobre o processo de 

biorremediação do solo. 

Efeito da Aeração 

Para comparação do efeito da aeração sobre a contagem de bactérias, 

verificou-se o comportamento das BHT em função do tempo para ensaios com 

mesmas condições, exceto a aeração. 

Considerando que a ordem de grandeza da contagem de BHT é na faixa 

de 106 unidades formadoras de bactérias (UFC) por grama de solo seco, 

compararam-se os conjuntos de dados com relação à aeração aplicando-se o 

teste estatístico t de Student, considerando a similaridade em um nível de 95 % 

de confiança (DOGGETT, SUTCLIFFE, 1995). 
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Os efeitos da aeração sobre os ensaios são apresentados nas Figuras 

65 a 71. 

 

 
Figura 65. Evolução da contagem de BHT com o tempo para as colunas com solo 
estéril (E), com adição de nutrientes (S) e com 25000 ppm de benzeno. Aeração: 
ESA25, 30 min/dia; ESB25, 5 min/dia. 

 

 
Figura 66. Evolução da contagem de BHT com o tempo para as colunas com solo 
normal (N), sem adição de nutrientes (N) e com 25000 ppm de benzeno. Aeração: 
NNA25, 30 min/dia; NNB25, 5 min/dia. 
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Figura 67. Evolução da contagem de BHT com o tempo para as colunas com solo 
normal (N), com adição de nutrientes (S) e com 4500 ppm de benzeno. Aeração: 
NSA04, 30 min/dia; NSB04, 5 min/dia. 

 

 
Figura 68. Evolução da contagem de BHT com o tempo para as colunas com solo 
normal (N), com adição de nutrientes (S) e com 9000 ppm de benzeno. Aeração: 
NSA09, 30 min/dia; NSB09, 5 min/dia. 
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Figura 69. Evolução da contagem de BHT com o tempo para as colunas com solo 
normal (N), com adição de nutrientes (S) e com 15000 ppm de benzeno. Aeração: 
NSA15, 30 min/dia; NSB15, 5 min/dia. 

 

 
Figura 70. Evolução da contagem de BHT com o tempo para as colunas com solo 
normal (N), com adição de nutrientes (S) e com 25000 ppm de benzeno. Aeração: 
NSA25, 30 min/dia; NSB25, 5 min/dia. 
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Figura 71. Evolução da contagem de BHT com o tempo para as colunas com solo 
normal (N), com adição de nutrientes (S) e sem benzeno. Aeração: NSA00, 30 min/dia; 
NSB00, 5 min/dia. 

 

Observado-se os dados apresentados nas Figuras 65 a 71, verificou-se 

que, em geral, a contagem de BHT em cada par foi semelhante entre si. 

Apenas no ensaio NSA00 um ponto parece visualmente discrepante no 

primeiro dia. 

A análise estatística segundo o teste t de Student, confirmou que cada 

par de conjuntos de dados não era estatisticamente diferente entre si em um 

nível de 95 % de confiança. 

Assim, a variação de aeração aplicada não interferiu no crescimento das 

BHT. Este dado indica que provavelmente o processo ocorreu por vias 

aeróbicas para as duas condições de aeração sem que a aeração fosse uma 

condição limitante para o processo (AICHBERGER, et al., 2005). 

A similaridade entre a contagem de BHT para os ensaios com diferentes 

condições de aeração permitiu também que estes dados fossem tratados como 

um único conjunto. Desta forma, para a análise do efeito da contagem de BHT 

sobre a biorremediação, foi feita a média aritmética dos dois conjuntos. 
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Variação da contagem de BHT com o tempo 

A partir dos resultados das Figuras 65 a 71 também foi possível avaliar o 

comportamento da contagem de BHT em função do tempo: 

Desta forma, para os ensaios em solo estéril (ESA25 e ESB25, Figura 

65), verificou-se que a contagem de BHT permaneceu nos valores iniciais e só 

ao final do processo, a coluna ESA25 apresentou um pequeno aumento, 

provavelmente por contaminação por contato com o fluxo de ar de aeração, o 

qual não era esterilizado antes da aplicação. A possibilidade de contaminação 

através do ar usado na aeração não invalida os resultados, pois a variação foi 

cerca de duas ordens de grandeza menor que as variações apresentadas nas 

colunas não estéreis. 

Por outro lado, nos ensaios sem nutrientes (NNA25 e NNB25, Figura 66) 

nota-se uma queda na contagem de BHT logo no primeiro dia, e depois leve 

aumento após o quinto dia, mas de modo geral não houve aumento 

significativo na contagem de bactérias. 

Os dados das Figuras 67 a 70 mostraram que em todas as colunas com 

adição de nutrientes e benzeno a contagem de BHT não variou de forma linear: 

Imediatamente após o início do ensaio ocorreu um aumento da contagem de 

BHT. Em seguida, houve uma redução até um mínimo ao redor de três dias. 

Depois deste tempo, novamente a contagem de BHT aumentou até cerca de 

oito dias, para então recomeçar a reduzir. 

Este comportamento da contagem de BHT nos ensaios com nutrientes e 

benzeno, e em especial a queda na contagem de BHT após oito dias de 

ensaio, foi considerado a partir do fato de que após oito dias de ensaio a maior 

parte do benzeno já havia sido degradada, e assim possivelmente ocorreu uma 

redução disponibilidade de carbono para o crescimento dos microorganismos. 

Desta maneira, considerou-se que a comparação do efeito da contagem 

de BHT sobre a biorremediação do solo o intervalo de tempo a ser considerado 
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seria o mesmo usado para o cálculo das constantes k de velocidade de 

degradação, isto é, entre zero e oito dias. 

A variação observada na contagem de BHT em função do tempo nos 

três primeiros dias de tratamento para os ensaios com benzeno e nutrientes 

poderia em princípio estar relacionada a alguma alteração ocorrida com a 

adição dos nutrientes e não diretamente ligada à presença de benzeno. 

Uma possível causa seria a ação dos nutrientes sobre as bactérias. 

Observando-se a variação da contagem de BHT para os ensaios em solo 

normal com nutrientes e sem benzeno, NSA00 e NSB00 na Figura 71, 

verificou-se um aumento da contagem de BHT, inclusive nos três primeiros 

dias. 

Desta forma, a adição de nutrientes interferiu na contagem de BHT 

independentemente da presença de benzeno e, portanto, seu efeito sobre a 

contagem de BHT foi avaliado. 

Efeito da adição de nutrientes sobre contagem de BHT 

A avaliação do efeito da adição de nutrientes sobre o solo foi feita a 

partir da comparação direta dos ensaios em solo normal com nutrientes (NS) 

com o ensaio sem adição de nutrientes (NN25), conforme apresentado nas 

Figuras 72 a 76, considerando-se apenas os oito primeiros dias de ensaio. 

 
Figura 72. Efeito da adição de nutrientes para o solo com 4500 ppm de benzeno. 
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Figura 73. Efeito da adição de nutrientes para o solo com 4500 ppm de benzeno. 

 

 
Figura 74. Efeito da adição de nutrientes para o solo com 9000 ppm de benzeno. 

 

 
Figura 75. Efeito da adição de nutrientes para o solo com 15000 ppm de benzeno. 
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Figura 76. Efeito da adição de nutrientes para o solo com 25000 ppm de benzeno. 

 
 

Observando-se as Figuras 72 a 76, verificou-se que em todos os casos a 

adição de nutrientes favoreceu o aumento da contagem de BHT, inclusive para 

o solo sem adição de benzeno. Estes dados permitiram inferir que a adição da 

suspensão de nutrientes: 

• favoreceu o aumento da contagem de BHT no solo, sendo 

portanto, importante para o processo de biorremediação; 

• possivelmente possibilitou aos microorganismos usarem fontes de 

carbono da própria matéria orgânica natural do solo até então 

indisponíveis;  

O fato dos microorganismos passarem usar outras fontes de carbono 

que não apenas o benzeno adicionado representou uma dificuldade para o 

estudo do processo de biorremediação do benzeno, pois preveniu que a 

correlação entre a contagem de BHT e a fração de benzeno degradada fosse 

estudada a partir de modelos baseados na estequiometria do metabolismo dos 

microorganismos, tais como as equações de Monod e Haldane, equações 16 e 

17: 
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 (Equação 16)      Equação de Monod. 

Onde: S é a concentração do substrato limitante, µ é a taxa de crescimento 

específico, µmax é a taxa máxima de crescimento específico, e Ks é a constante 

de meia saturação para o crescimento microbiano. 
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(Equação 17)  Equação de Haldane. 

Onde: S, µ, µmax e Ks têm o mesmo significado da equação de Monod (Equação 

11). E Ki é a constante de inibição definida como a maior concentração de 

substrato para a qual µ igual a µmax/2. 

 
Desta forma o efeito da adição de nutrientes foi avaliado pela razão da 

contagem de BHT entre o solo com nutrientes e sem, para o oitavo dia de 

ensaio, conforme a equação 31: 

NNBHT

NSBHT
BHTSN _

_
=  

Equação (31) . 

onde: 

BHT_NS é o valor observado no oitavo dia de ensaio para a contagem de BHT 

em solo normal (N) com adição de nutrientes (S); 

BHT_NN é o valor observado no oitavo dia de ensaio para a contagem de BHT 

no ensaio em solo normal (N) sem adição de nutrientes (N). 

 

As razões obtidas são apresentadas na Figura 77. 
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Figura 77. Razão do efeito da adição de nutrientes para os ensaios com benzeno 

 

Desta forma, verificou-se que a adição de nutrientes aumentou entre 5 a 

11 vezes a contagem de BHT nos ensaios, sendo portanto um fator 

preponderante para o processo de biorremediação. 

 

Variação da contagem de BHT em relação ao solo estéril 

Com o objetivo de verificar o efeito da ação das bactérias no processo 

de biorremediação do benzeno, comparou-se a contagem de BHT do solo 

normal com nutrientes em relação ao solo estéril para todos os ensaios com 

adição de benzeno, conforme mostram as Figuras 78 a 81. 
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Figura 78. Variação da contagem de BHT em relação ao solo estéril para o ensaio 
com 4500 ppm de benzeno. 

 

 
Figura 79. Variação da contagem de BHT em relação ao solo estéril para o ensaio 
com 9000 ppm de benzeno. 

 
Figura 80. Variação da contagem de BHT em relação ao solo estéril para o ensaio 
com 15000 ppm de benzeno. 
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Figura 81. Variação da contagem de BHT em relação ao solo estéril para o ensaio 
com 25000 ppm de benzeno. 

 

Observando-se as Figuras 78 a 81 foi possível verificar que, para os oito 

dias iniciais de tratamento: 

• a contagem de BHT permaneceu constante no solo estéril; 

• nos solos com microorganismos variou em função do tempo e da 

concentração inicial de benzeno. 

A fim de se avaliar o efeito da concentração inicial de benzeno obteve-se 

a razão da contagem de BHT entre os solos normais (N) e o solo estéril (E), 

segundo a equação 32: 

ENBHT

NSBHT
BHTSE _

_
=  

Equação (32) . 

onde: 

BHT_NS é o valor observado no oitavo dia de ensaio para a contagem de BHT 

em solo normal (N) com adição de nutrientes (S); 

BHT_ES é o valor observado no oitavo dia de ensaio para a contagem de BHT 

no ensaio em solo estéril (E) com adição de nutrientes (S). 
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As razões obtidas são apresentadas na Figura 82 para os ensaios em 

solo normal. 

 
Figura 82. Razão da contagem de BHT entre os ensaios com solo normal e estéril, 
para os ensaios efetuados. 

 

Assim, verificou-se que a contagem de BHT foi maior em todos os 

ensaios com solo normal do que a contagem de BHT para o solo estéril, 

variando um aumento de uma ordem de grandeza para o solo sem adição de 

nutrientes até duas ordens de grandeza para o ensaio com nutrientes e 15000 

ppm de benzeno. 

 

 

Portanto, para a avaliação do efeito das bactérias sobre a degradação 

de benzeno durante o tratamento de biorremediação, constatou-se que em 

todos os ensaios em solo normal, contendo microorganismos, e com adição de 

nutrientes, a contagem de bactérias heterotróficas totais foi sempre elevada em 

relação ao solo estéril. 

Assim, considerou-se que a redução da concentração de benzeno 

observada nos ensaios de tratamento do solo por biorremediação foi 
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predominantemente devida à biodegradação do benzeno pelos 

microorganismos presentes no solo. 

Considerou-se ainda, que sendo garantidas as condições aeróbicas, a 

ação dos microorganismos foi estimulada pela adição de nutrientes em dose 

única, os quais foram homogeneizados mecanicamente com o solo. 

 

5.3.1.6. Efeito da concentração inicial de benzeno 

O efeito da concentração inicial de benzeno sobre o processo de 

biorremediação do solo foi comparado a partir das constantes de degradação 

obtidas nos ensaios, as quais estão listadas originalmente na tabela 32 e foram 

repetidas na tabela 33 para facilitar a discussão. 

Tabela 33 -  Resumo das Constantes de velocidade (k) para uma equação 
de primeira ordem para a degradação de benzeno por 

biorremediação. 
Solo Nutrientes Benzeno inicial 

(ppm) 
Colunas k (mol/gs*dia)a R2 

4500 NS04 0,72 (±0,04) 0,97 
9000 NS09 0,69 (±0,05) 0,94 

15000 NS15 0,73 (±0,02) 0,95 

normal sim 

25000 NS25 0,51 (±0,01) 0,99 
normal não 25000 NN25 0,30 (±0,01) 0,98 
estéril sim 25000 ES25 0,18 (±0,01) 0,95 
a) valor k para tornar verdadeira a equação ln[A]0 - ln[A] = kt, com k em mol de 
Benzeno por grama de solo seco por dia. 

 

As constantes k de velocidade em função das concentrações iniciais de 

benzeno para os ensaios em solo normal com adição de nutrientes são 

apresentadas na Figura 83. 
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Figura 83. Variação do valor de kNS em função da concentração inicial de benzeno. 

 

Analisando-se os dados apresentados na Figura 83, verificou-se que a 

constante k de velocidade de biodegradação do benzeno em solo por 

biorremediação dependeu da concentração de benzeno inicial adicionada.  

Aparentemente os valores de constante de velocidade k se mantiveram 

em um patamar em concentrações abaixo de 15000 ppm e se reduziram para 

25000 ppm, para as seguintes condições constantes: solo normal, com adição 

de nutrientes e sob aeração. 

 


