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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Considerações gerais 

Dada a complexidade do problema, optou-se por estudo em laboratório, 

onde os fatores pudessem ser controlados para permitir uma visão global do 

processo de tratamento. Assim, os ensaios foram montados em reatores, onde 

era possível controlar os insumos adicionados e também as emissões. 

A técnica de oxidação foi avaliada através de ensaios onde o solo 

contaminado foi colocado em um reator com duas válvulas: uma para entrada 

de insumos e outra para saída de emissões. A saída de emissões se 

encontrava conectada a um frasco coletor (do tipo frasco lavador de gás). Cada 

ensaio de oxidação foi feito em duplicata. 

O mesmo princípio de reator foi aplicado para os ensaios de 

biorremediação, porém com alteração no tamanho do reator e no número de 

entradas do mesmo, de forma a permitir a entrada de insumos líquidos e 

também a entrada de ar para a aeração forçada. 

A escolha dos métodos de controle considerou a importância do fator a 

ser analisado, a partir dos pontos discutidos na introdução, e ainda, a 

disponibilidade de métodos analíticos confiáveis e o tempo decorrido entre a 

amostragem e a obtenção do laudo. 

O detalhamento dos experimentos será feito na seguinte ordem: 

• materiais. 

• ensaios de oxidação 

• ensaios de biorremediação 
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• montagem dos ensaios de biorremediação 

• métodos de análise 

4.2. Materiais 

4.2.1. Solo 

Inicialmente foram escolhidos dois solos, os quais pela localização e 

aspecto visual poderiam ser compatíveis com os solos típicos do Estado de 

São Paulo (CASARINI, 2001): 

• Solo A, um argissolo vermelho- amarelo, de uma encosta da 

região de planalto próximo a Serra do Mar, com cobertura de 

Mata Atlântica secundária, sem ação antropogênica desde 1990; 

• Solo B, solo argiloso, de região de várzea, também originalmente 

de Mata Atlântica, posteriormente área de plantação de hortaliças, 

mas desde 2003 sem plantio. 

Após a caracterização de amostras dos solos, considerou-se o solo A 

mais compatível com os valores de referência (CASARINI, 2001). 

Foi colhida uma nova amostra de 120 L do solo A, na mesma região da 

amostra inicial, em uma área de cerca de 10 m2, a uma profundidade de até 

30cm, após a retirada da cobertura vegetal. Todo o solo coletado foi 

imediatamente peneirado em malha com abertura de 2,83 mm. O material 

retido era composto principalmente por plantas em decomposição, raízes e 

pequenas pedras e foi descartado. O material passante, considerado solo, foi 

homogeneizado e depois estocado em tambores com tampas furadas para 

permitir a ventilação da amostra durante a estocagem. 

A ventilação da amostra é necessária para garantir que a condição de 

aeração natural do solo seja mantida até o início dos ensaios. Da mesma forma 
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procurou-se minimizar o tempo total entre o início da coleta da amostra e a 

montagem final dos ensaios, o qual ficou em três dias. 

4.2.2. Reagentes 

Os reagentes e produtos usados nos ensaios eram de grau analítico 

(p.a.), comprados de fornecedores nacionais, com exceção do Benzeno e da 

Acetona, os quais eram de grau espectroscópico (pureza maior que 99,9%) e 

anidros (TediaBrazil). 

4.3. Ensaios de Oxidação 

O solo homogeneizado foi dividido em duas partes: a primeira, solo 

normal (N), foi secada a 45°C até massa constante e reservada para posterior 

contaminação com benzeno. A segunda parte foi dispersa em água destilada 

suficiente para formar suspensão. À suspensão foram adicionados nitrato de 

chumbo II [Pb(NO3)2] e nitrato de cádmio II [Cd(NO3)2] em quantidade suficiente 

para uma concentração de 5000 ppm de íon Pb+2 e 500 ppm de íon Cd+2 no 

solo seco. A suspensão foi, então, agitada por 2h e, em seguida, todo material 

foi secado a 45°C até massa constante. Este solo passou a ser designado 

“contaminado com metais (C)”. 

Depois de secados, os solos foram desagregados manualmente e 

novamente peneirados (malha de 2,83 mm) para facilitar o manuseio e 

posterior contaminação com benzeno. 

Amostras dos dois solos secados (normal e com metais) e peneirados 

foram submetidas ao ensaio de lixiviação segundo a NBR 10005 (ABNT, 1987). 

No lixiviado, foram determinados Pb+2 e Cd+2 por absorção atômica. 

Os solos foram, então, homogeneizados em misturador cerâmico de 

bolas com os compostos orgânicos: a) benzeno; b) benzeno 75%/ etanol 25%. 

A concentração total de compostos orgânicos foi mantida fixa em 5000 ppm em 
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base seca. Cada misturador tinha volume de 8L, com 10% do volume de bolas 

de alumina, e 50% do volume ocupado com solo. Os compostos orgânicos 

foram adicionados diretamente sobre o solo já no misturador, o qual foi em 

seguida tampado e colocado para girar no suporte por 40 min. 

O solo assim preparado foi mantido em frascos lacrados a 4° C por 24h 

para permitir que os contaminantes orgânicos se difundissem em escala 

microscópica (KNOX, SABATINI, CANTER, 1993). 

Após este período, alíquotas de 100g de cada solo foram colocadas em 

reatores conectados a um segundo frasco (frasco coletor de emissões). Os 

reatores eram de vidro, semelhantes a frascos lavadores de gás com 

capacidade de 100 mL e foram adaptados a partir de montagens para 

experimentos de biodegradação (ANG, ABDUL, 1992). Cada reator possuía 

duas válvulas: uma válvula para injeção de reagentes e para inserção de um 

termômetro para acompanhar a temperatura durante as adições de reagentes. 

Esta válvula foi mantida fechada após as adições. A outra válvula era para a 

saída das emissões e estava conectada ao frasco coletor. 

Cada ensaio foi conduzido em duplicada. As duplicatas variaram entre si 

apenas quanto ao material absorvente usado no frasco coletor de emissões. 

Para uma duplicata, o frasco coletor continha acetona para a coleta do 

benzeno, porventura volatilizado; e para a outra duplicata, o frasco coletor 

continha cal sodada para a absorção de gás carbônico (WELLS, 1993; 

JANSSENS, CEULEMANS, 1998). 

Sobre o solo recém colocado nos reatores aspergiram-se as soluções 

dos reagentes oxidativos em teste, à taxa de 1mL de solução/min. Quando 

mais de uma solução deveria ser adicionada, a solução do reagente oxidante 

(H2O2 ou KMnO4) foi sempre adicionada por último, após um intervalo de 10 

min da adição das outras soluções. 

Foram executadas quatro séries de ensaios. As séries diferiam entre si 

quanto ao tipo de solo e poluente, a saber: 
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• série NB: solo Normal, com adição de 5000 ppm de Benzeno; 

• série NE: solo Normal, com adição de 3750 ppm de benzeno 

e1250 de Etanol; 

• série CB: solo Contaminado com metais, com adição de 5000 

ppm de Benzeno; 

• série CE: solo Contaminado com metais, com adição de 3750 

ppm de benzeno e 1250 ppm de Etanol. 

 

Em cada série foram testados os seguintes sistemas oxidantes: peróxido 

de hidrogênio, reagente de Fenton (peróxido de hidrogênio/ sulfato ferroso); 

pseudo-reagente de Fenton (peróxido de hidrogênio/suspensão de nutrientes) 

e permanganato de potássio, em pH normal e com correção de pH do solo. As 

concentrações das soluções foram ajustadas para que a umidade final em 

todos os ensaios fosse a mesma (20 %Ubs). No caso dos ensaios de controle 

(processo espontâneo), adicionou-se água destilada para ajustar a umidade. 

Considerando os ensaios de controle para comparação, cada série 

contou com 11 ensaios distintos, numerados em seqüência. A tabela 3 detalha 

os reagentes oxidativos e suas concentrações finais em cada ensaio. Todos os 

ensaios listados foram conduzidos em duplicata, as quais diferiam apenas 

quanto ao material adsorvente contido no frasco coletor: acetona ou cal 

sodada. 
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Tabela 3 -  Reagentes adicionados ao solo em cada ensaio 

Solução 
adicionada a 

Ensaio 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
sem oxidante           X 
H2O2 a 70%   X   X X X X X  
ac.acético  X    X  X  X  
FeSO4

b       X X    
Nutrientes X        X X  
KMnO4    X X       
NaOH     X       
a) Concentração final do reagente por grama de solo seco: H2O2 a 70% igual a 2,2 
mmol; ac.acético igual a até pH igual a 4,0+0,3; FeSO4 igual a 12,5 mmol; Nutrientes 
igual a 25 µL; KMnO4 igual a 3,2 mmol; NaOH igual a até pH igual a 8,0+0,3. b) a 
composição da suspensão de nutrientes está na tabela 4. 

 

Para facilitar a análise dos resultados, os ensaios de oxidação foram 

codificados por duas letras e um número, significando respectivamente a série 

de solo e o ensaio oxidativo. Assim, por exemplo, o ensaio CB4 corresponde 

ao solo contaminado com metais (C), ao qual foi adicionado 5000 ppm de 

benzeno (B) e foi remediado por KMnO4, sem correção de pH (ensaio 4, da 

tabela 3). 

Após a adição dos reagentes oxidantes, os reatores foram lacrados e 

mantidos à temperatura ambiente e no escuro durante todo o estudo, para 

evitar foto-oxidação. Periodicamente foram coletadas amostras de solo e da 

acetona do coletor de emissões para determinação de benzeno. O gás 

carbônico foi determinado por gravimetria, pela diferença entre as massas de 

cal sodada inícial e final do ensaio.Os ensaios foram feitos em duplicata e os 

resultados apresentados se referem à média aritmética destas amostras. 

Após a remediação, amostras de solo de cada ensaio foram submetidas 

à lixiviação, segundo a NBR 10005 (ABNT, 1987). No lixiviado foram 

determinados Pb+2 e Cd+2 por Absorção Atômica. 
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4.4. Ensaios de biorremediação 

Os ensaios de biorremediação foram montados em reatores, com 

formato de coluna, com controle dos insumos e das emissões. Nas colunas 

foram testadas diferentes condições de contaminação do solo por benzeno. 

Para estimular a biorremediação foram adicionados nutrientes ao solo, 

forçou-se a passagem de ar pelas colunas e ainda controlou-se rigorosamente 

temperatura, pH e umidade. 

Após a montagem dos ensaios de biorremediação, periodicamente 

amostras do solo eram retiradas para controle de pH, umidade, teor de 

benzeno, teor de nutrientes e contagem de bactérias heterotróficas totais. 

Para permitir o bom andamento dos ensaios de biorremediação, 

inicialmente foi necessário definir os seguintes aspectos: nutrientes, 

características das colunas de biorremediação, estufa e sistema de aeração. 

4.4.1. Nutrientes 

Os nutrientes foram dosados conforme a tabela 4. Dada a concentração 

dos nutrientes e pH final (8,5), formou-se uma suspensão, a qual foi sempre 

agitada antes de ser adicionada ao solo. A literatura indica esta dosagem de 

nutrientes como ideal para o crescimento de microorganismos aeróbicos 

degradadores de hidrocarbonetos em meios de cultura na forma de lama 

diluída (JONGE, VERSTRATEN, 1995; THOMAS et al., 1995). 
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Tabela 4 -  Composição da suspensão de nutrientes 

Nutriente Concentração (g/L) 
NaOH 4,5820 
Na2HPO4 2,9841 
NH4Cl 29,8330 
KH2PO4 2,6397 
FeCl3 0,0360 
FeCl2.4H2O 0,1134 
H3BO3 0,0077 
ZnCl2 0,0010 
CuCl2.6H2O 0,0016 

 

4.4.2. Colunas de Biorremediação 

Os reatores usados para o estudo de biorremediação foram 

denominados ‘colunas’. Para o dimensionamento das colunas considerou-se 

que em cada amostragem de solo seriam retirados cerca de 200g de forma a 

garantir solo suficiente para as análises necessárias por amostra (pH e 

nutrientes do solo, contagem de bactérias heterotróficas totais, teor de 

benzeno). Além desta amostragem periódica, diariamente seriam retiradas 

amostras para umidade. Assim, considerando-se cerca de 12 amostragens 

periódicas por coluna, uma densidade aparente do solo de 1,1 g/mL, e um 

consumo máximo de 50% do solo com amostragem (para garantir a 

amostragem de umidade e eventuais repetições), tem-se um volume 

necessário de solo de aproximadamente 5,3 L. 

Para a definição do formato da coluna, considerou-se que: i) o material 

seria vidro borossilicato, por ser transparente e resistente aos contaminantes; 

ii) durante o ensaio o ar deveria passar pela coluna o mais homogeneamente 

possível, atingindo todo o volume de solo, o que equivale a um valor máximo 

de 25 para a relação altura/raio (BRUELL, MARLEY, HOPKINS, 1997); iii) o 

formato final deveria ser ergonômico e permitir o fácil manuseio da coluna; iv) o 

custo de produção de peças de vidro é extremamente dependente das 
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dimensões (para um mesmo volume, colunas estreitas são mais baratas do 

que as mais largas); v) as colunas deveriam ser fixadas e manuseadas dentro 

de uma estufa. 

As dimensões finais das colunas foram definidas em: diâmetro interno 

9cm, altura interna 100cm, com volume total de 6,3L. Na parte inferior de cada 

coluna havia uma válvula de entrada de ar. O fundo da coluna foi preenchido 

com um leito de pedras britadas, que funcionou como dispersor do ar. Na parte 

superior, a coluna era fechada por uma tampa com flange e fixada por presilha. 

Na tampa existiam duas válvulas vedadas: uma para amostragem; outra para a 

saída de ar. O desenho detalhado da coluna se encontra na Figura 2. 

A saída de ar de cada coluna estava conectada a um frasco lavador de 

gás contendo absorvente de gás carbônico. Após passar pelo frasco lavador, o 

fluxo de ar de todas as colunas era direcionado para um único filtro de carvão 

ativado antes de ser liberado para a atmosfera. 

 

 

Figura 2. Esquema das colunas de biorremediação 

 



 

                                                                                                                 

65

4.4.3. Estufa 

As colunas foram montadas dentro de uma estufa, para controle de 

temperatura. Desta forma, em paralelo ao dimensionamento das colunas, foi 

feita a definição das especificações da estufa para que acomodasse as colunas 

ao longo de todo o experimento e permitisse a fixação da linha de gás para a 

aeração das colunas. 

Foram definidas as seguintes características para a estufa: a) dimensões 

internas: altura de 150 cm, largura de 130 cm, profundidade de 40 cm; b) porta 

que permitisse acesso a todos os pontos da estufa; c) sistema de controle de 

temperatura com precisão de ± 1 °C no intervalo de 30 a 50 °C; d) sistemas de 

aquecimento e ventilação que garantissem temperatura homogênea em toda a 

área da estufa, além de serem capazes de trabalhar ininterruptamente durante 

o tempo esperado do projeto; e) entrada lateral para entrada da linha de 

aeração. Uma estufa com essas características foi encomendada junto à 

empresa Eletrolab Ltda. 

4.4.4. Linha de aeração 

Para a aeração das colunas, foi montada uma linha de ar sintético a 

partir de um cilindro, com uma válvula de controle de pressão na saída do 

cilindro e um rotâmetro para controlar a vazão na linha. Além disso, entre a 

linha principal e cada coluna, foi instalada uma válvula agulha para permitir o 

controle independente de entrada de ar em cada coluna. A tubulação foi feita 

em politetrafluoretileno (PTFE) e as conexões em cobre, com juntas cônicas. 

A saída de cada coluna era conectada a um frasco lavador de gás, e 

posteriormente, a uma linha de saída de gás. Nesta linha de saída foi instalado 

um filtro de carvão ativado para prevenir contaminação ambiental. Assim, o 

fluxo de ar após passar por uma coluna, era lavado no frasco lavador, o qual 

continha absorvente para gás carbônico, passava pelo filtro de carvão ativado e 

era liberado para a atmosfera. 
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As condições iniciais de aeração foram estabelecidas a partir de dados 

da literatura em 0,15 kgf.cm-2 de pressão e vazão de 25 cm3.min-1 (TURSMAN, 

CORK, 1992; BOUCHEZ et al., 1996). Estas condições foram testadas por 24h 

e se apresentaram sem problemas com as colunas cheias com solo natural 

secado à 45 °C e sem contaminação. 

4.5. Montagem dos ensaios de biorremediação 

Os ensaios de biorremediação foram feitos em três séries, sendo que os 

processos de contaminação, montagem e controle foram iguais em todas elas. 

As séries diferiram quanto aos teores de contaminação, às condições de 

manutenção das colunas de ensaio e à periodicidade de amostragem. 

4.5.1. Contaminação do solo 

Para o tratamento de biorremediação, o solo foi misturado com a 

suspensão de nutrientes e simultaneamente com o contaminante (benzeno), 

cujas concentrações foram calculadas em função da massa seca de solo. 

Quando necessária foi adicionada também água destilada para ajuste da 

umidade. 

Após sua dosagem, solo, benzeno, nutrientes e água destilada foram 

colocados em misturador de bolas, contendo bolas de alumina, para a 

homogeneização. Após 40 min de homogeneização, o conteúdo dos 

misturadores foi imediatamente usado para o enchimento das colunas 

correspondentes. O tempo total entre o início da contaminação do solo e 

enchimento de todas as colunas variou entre 8 e 12 h. 

4.5.2. Enchimento e montagem das colunas para ensaio de 

biorremediação. 

Para facilitar a dispersão do ar pela coluna e simular uma área de 

formação de aqüífero, inicialmente em cada coluna foi colocado um leito de 
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pedras até a altura de 12cm (volume de 760 mL). Este leito foi formado por 

pedras de granito britadas (com granulometria entre 0,5 cm e 2 cm), lavadas 

em água destilada e secadas a 110 °C. 

Após a colocação do leito de pedras, o solo foi adicionado lentamente, 

cerca de 500 mL por vez, sendo compactado por 3 batidas da coluna a cada 

adição. Cada batida consistiu no levantamento da coluna até uma altura de 

5cm e soltura sobre uma superfície emborrachada. 

Logo após o enchimento, cada coluna foi fixada dentro da estufa, fixou-

se a tampa e, em seguida, se fez a conexão com a entrada e a saída da linha 

de ar. 

As Figuras 3 a 6 mostram detalhes do aparato experimental montado. 

 

Figura 3. Detalhe da tampa das colunas, mostrando a presilha de fechamento (rosa) 
e a conexão de saída das emissões. 
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Figura 4. Visão geral das colunas de ensaio, montadas dentro da estufa. A esquerda 
pode-se observar um suporte universal com uma bureta, para comparação de 
tamanho. 
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Figura 5. Detalhe da ligação da saída das colunas até os frascos lavadores de gás 
para a dosagem de gás carbônico. 

 

Figura 6. vista da parte inferior das colunas, podendo-se observar a linha de entrada 
de ar em PTFE e o leito de pedras no interior das colunas. No canto esquerdo, parte 
de uma bureta aparece para comparação de tamanho. 
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4.5.3. Primeira série: ensaios preliminares para ajuste das 

condições experimentais. 

Nesta etapa foi montado um conjunto de experimentos com o objetivo de 

se verificar o andamento de todo o processo e a necessidade de possíveis 

ajustes das condições experimentais iniciais. Estas condições foram: aeração 

(ar sintético, pressão de 0,15 kgf.cm-2 e vazão de 25 cm3.min-1), pH do solo (5,5 
+ 0,2), iluminação (sem luz), umidade (20% Ubs), temperatura (35 °C), adição 

de nutrientes (8 5mL da solução de nutrientes/kg de solo seco) e microbiologia 

endógena. Estes valores foram adaptados de estudos sobre aplicação de 

bioestimulação em batelada no tratamento de lamas contaminadas com 

poluentes aromáticos (WILSON, JONES, 1993; KING, LONG, SHELDON, 

1998). 

As concentrações de contaminante testadas estão na tabela 5 e foram 

executadas em duplicata. 

Desta série apenas uma amostragem para determinação de benzeno, 

nutrientes e bactérias heterotróficas totais foi feita, logo após a montagem das 

colunas. 

Tabela 5 -  Concentração de benzeno nas colunas - Primeira Série 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 
Teor de benzeno 
(ppm em massa no solo seco) 

100000 50000 35000 15000 5000 0 

4.5.4. Segunda série 

Após a execução da primeira série, e a partir dos resultados e 

conclusões nela obtidos, foi montada uma nova série de ensaios, com novas 

condições de trabalho. 
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A principal alteração foi o tipo de aeração, visto que para o solo úmido 

houve necessidade de aumentar a pressão e vazão da linha de forma a 

garantir a manutenção de fluxo. 

Estas condições foram: aeração (ar comprimido filtrado, pressão de 2,25 

kgf.cm-2 e vazão 7,0 L.min-1, e com meia hora de fluxo de ar passando por dia), 

pH do solo (5,5 ± 0,2), iluminação (sem luz), umidade (18% Ubs), temperatura 

(35 °C), adição de solução de nutrientes (concentração constante de 85 mL da 

solução de nutrientes/ kg de solo seco) e microbiologia endógena. 

Também foi necessário diminuir a concentração de contaminantes, pois 

ocorreu formação de fase líquida livre de benzeno no fundo das colunas. Além 

disto, para quantificar a possibilidade de volatilização, foi introduzido um ensaio 

com solo estéril, usando-se Hg2Cl2 na concentração de 200 mg/kg de solo, 

para esterilizar o solo (ROTERT, CRONKHITE, ALVAREZ, 1995). As 

concentrações de contaminantes testadas estão na tabela 6 e foram 

executadas em duplicata. 

Tabela 6 -  Concentração de benzeno nas colunas - Segunda série 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 7a 
Teor de benzeno 
(ppm em massa no solo 
seco) 

0 5000 9000 16000 27000 38000 27000 

a) ensaio com solo estéril. 

 

Desta série foram feitas três amostragens para determinação de 

benzeno, nutrientes e bactérias heterotróficas totais: logo após a contagem das 

colunas (zero dia), após 24 dias e após 64 dias. Este tempo de amostragem foi 

calculado a partir da estimativa de processos citados em literatura, onde a 

biorremediação demora meses para ocorrer (HUGHES, DUSTON, WARD, 

2002). 
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4.5.5. Terceira série. 

A segunda série de ensaios apresentou os seguintes problemas: a) 

formação de fase livre de benzeno no fundo de algumas colunas, b) o solo 

estéril apresentou alta concentração de bactérias e c) ausência de benzeno já 

na segunda amostragem, com 24 dias. 

Desta maneira, foi testada uma terceira série de ensaios. Foram fixados 

os seguintes parâmetros: tipo de solo, pH (7,0 + 0,2), iluminação (sem luz), 

umidade (70% da saturação do solo, equivalente a 18% Ubs), temperatura  

(35 °C), adição de solução de nutrientes (concentração constante de 85 mL da 

solução de nutrientes/ kg de solo seco) e microbiologia endógena. 

Para a esterilização, adaptou-se método usado para a esterilização de 

materiais cirúrgicos, aquecendo-se o solo em estufa a 170°C por 48h, seguido 

de resfriamento em dessecador (CVSA, 2005). 

Quanto à aeração, foram testadas duas condições: 30 min/dia e 5 

min/dia. Nos dois casos usou-se ar comprimido filtrado com pressão de 2,25 

kgf.cm-2 e vazão 7,0 L.min-1, mas variou-se o tempo de aeração. 

Tabela 7 -  Concentração de benzeno nas colunas - Terceira Série 

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 estérila 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) Solo esterilizado por aquecimento em estufa à 170°C por 48h, e resfriamento em 
dessecador. 
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4.6. Métodos de análise 

4.6.1. Ensaios de caracterização do solo 

Ainda não existe uma metodologia normalizada para o controle de solos 

contaminados. 

A CETESB propôs uma metodologia de análise de parâmetros do solo 

para sua caracterização (CASARINI, et al., 2001), mas esta metodologia não 

atende a todos os pontos a serem avaliados nesta tese e definidos a partir do 

conjunto de ensaios recomendado ou citado na literatura, como por exemplo 

em Höhener e colaboradores (HÖHENER, et al., 1998). O mesmo acontece 

com a metodologia para caracterização de resíduos contaminados - NBR 

10004 (ABNT, 1987). 

Desta forma procurou-se utilizar conjuntos de métodos de análise já 

consolidados para solo, os quais englobassem as tendências da literatura para 

métodos analíticos para controle de solo contaminado de forma a permitir a 

comparação. 

Assim para os métodos de controle usou-se como referências principais: 

a) os métodos de caracterização de argilas para ensaios 

tecnológicos (SOUZA SANTOS, 1975); 

b) as metodologias de análise da Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (US-EPA, 2006). 

4.6.1.1. Área superficial (por método de BET) 

Para o ensaio de área superficial, a amostra de solo foi seca a 200°C e 

sob vácuo por 24 h e submetida ao ensaio segundo o método de BET 

(BRUNAUER, EMMETT, TELLER, 1938). 

O ensaio de BET usou um equipamento Gemini 2375, através de uma 

rotina de pontos múltiplos (5 pontos). 
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4.6.1.2. Composição química por abertura total da amostra. 

O objetivo desta análise foi definir a composição química total da 

amostra, de forma a permitir eventuais comparações com a literatura. 

Optou-se por fazer a abertura total da amostra segundo o método 

clássico: fusão com carbonato de sódio, seguida de desidratação, oxidação 

com ácido nítrico, solubilização em ácido nítrico e separação da sílica por 

filtração. A sílica foi determinada por gravimetria e os demais elementos por 

absorção atômica no filtrado (SOUZA SANTOS, 1975). Este método foi 

escolhido por apresentar maior precisão do que a análise por espectroscopia 

de energia dispersiva, SEM-EDS para os elementos minoritários (WEIDLER et 

al., 1998; HAGNI, 2002). Esta análise foi executada em laboratório contratado. 

Não se deve confundir a análise química da amostra coms análises de 

lixiviação; as quais determinam as concentrações e componentes 

disponibilizados pelo solo em condições de lixiviação. 

4.6.1.3. Distribuição granulométrica. 

Uma amostra de solo com massa seca conhecida foi suspensa por 

agitação sem a adição de defloculantes por 2h. A suspensão foi então filtrada 

através das peneiras com aberturas de 2; 0,42; 0,149; 0,053; 0,044; 0,037 mm. 

Todo o conjunto de peneiras foi lavado até que não houvesse mais material 

passante em nenhuma malha. 

O material retido em cada peneira, foi secado a 110 °C, e pesado. 

Calculou-se a percentagem acumulada de material em cada malha. 

4.6.1.4. Densidade aparente 

Para a determinação da densidade aparente, uma massa de solo 

conhecida foi adicionada em uma proveta, sem preocupação em compactar, 

até 100 mL. Em seguida a proveta foi levantada até uma altura de 5cm e solta 

sobre a superfície da bancada. Cada levantamento e soltura caracterizaram 

uma batida. Foram feitas 20 batidas, após o qual se anotou o volume final do 

solo na proveta. A densidade aparente foi calculada pela equação (14). 
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Densidade aparente = massa de solo (g)/ volume final (mL) Equação (19) 

4.6.2. Controle das condições experimentais 

4.6.2.1. Teor de umidade 

Para a determinação da umidade, secou-se uma massa de solo ao redor 

de 5g (Mu) em estufa a 110 °C até massa constante, em seguida esfriou-se em 

dessecador e efetuou-se nova pesagem (Ms). 

Duas formas de expressar a umidade foram usadas, Percentagem de 

umidade em base seca (%Ubs; equação 15) e Percentagem de umidade em 

base úmida (%Ubu; equação 16), dependendo do uso para o dado de umidade, 

pois cada método de controle usa um tipo de expressão: 

Percentagem de umidade em base seca (%Ubs) 

%Ubs = (Mu-Ms)/Ms x 100, Equação (20) . 

 

Percentagem de umidade em base úmida (%Ubu) 

%Ubu = (Mu-Ms)/Mu x 100, Equação (21) . 

onde: Mu igual a massa de solo úmido inicial; 

 Ms igual a massa do solo após secagem a 110°C 

Para a apresentação, todos os resultados das análises efetuadas foram 

convertidos em função da massa seca de solo, usando a percentagem de 

umidade como fator de conversão. 

4.6.2.2. Liberação de gás carbônico 

O método mais recomendado para a análise de emissão de gás 

carbônico em condições ambientais é a absorção do gás carbônico em cal 

sodada (JANSSENS et al.; 2000; JANSSENS, KOWALSKI, CEULEMANS, 
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2001; MINER, UPTON, 2002), devido a sua precisão, reprodutibilidade e 

facilidade de manutenção no campo. 

Seguindo estas referências, para os ensaios de oxidação, as emissões 

foram coletadas em frasco lavador de gás contendo cal sodada e a dosagem 

do gás carbônico (CO2) foi feita diretamente pela diferença entre as massas 

inicial e final da cal colocada no frasco lavador. 

Durante ensaios, porém, os frascos coletores de gás carbônico com cal 

sodada apresentaram massa final de cal inferior à massa inicial, sendo que o 

esperado era o inverso, já que a cal sodada absorve o gás carbônico. Como a 

ação absorvente da cal sodada depende de que a cal tenha umidade ao redor 

de 5% (LUTTROPP, JOHANSSON, 2002; WATTEN et al. 2004), é provável 

que, durante os ensaios, parte da umidade da cal sodada tenha sido perdida, o 

que interferiu com a determinação de gás carbônico por gravimetria. 

Para os ensaios de biorremediação, os testes iniciais da linha de 

aeração mostraram que a cal sodada seria inviável pois: 

• Sendo sólida, exigiria a instalação de um segundo frasco lavador 

com líquido (água ou álcool) em seqüência para permitir o 

acompanhamento do fluxo de aeração, mas a inclusão deste 

segundo frasco aumentaria a possibilidade de vazamento da 

linha. 

• O fluxo de ar saído das colunas era úmido e esta umidade ao 

absorvida pela cal sodada interferia com a dosagem gravimétrica 

de gás carbônico. 

• a umidade acumulada na cal sodada favorecia a obstrução do 

fluxo, gerando aumento de pressão na linha de gás, o que 

poderia causar rompimento da vidraria. 
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Desta forma, a liberação de gás carbônico do processo de 

biorremediação foi acompanhada usando-se o método de ensaio do 

Respirômetro de Bartha (CARRARA, 2003), adaptado para acompanhar 

análises de fluxo de gás carbônico em campo (FRANZLUEBBERS, HONS, 

ZUBERER, 1995).  

Não se utilizou o próprio ensaio de Respirômetro de Bartha, pois o 

método é ideal para determinar a degradabilidade de um composto por um 

consórcio de bactérias e apresenta dificuldade para o acompanhamento de 

fluxos de gases, necessário em controle de campo (CARRARA, MORITA, 

BOSCOV, 2004). 

O ensaio do Respirômetro de Bartha adaptado se baseia na passagem 

das emissões de cada coluna por um frasco lavador de gás contendo solução 

de hidróxido de bário 0,1mol/L (ASSUMPÇÃO, MORITA, 1968). Após cada 

passagem de ar pelo sistema, a solução de hidróxido de bário foi retirada e 

titulada com ácido clorídrico 0,1 mol/L. Em paralelo fez-se a titulação de um 

branco contendo o mesmo volume de solução de hidróxido de bário 0,1mol/L. A 

quantidade de gás carbônico liberada foi determinada a partir da seguinte 

relação estequiométrica: 

 

Ba(OH)2 + CO2 → ↓BaCO3 + H2O Equação (22) 

 

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O Equação (23) 

 

HClHCl VMMCOmCO ∆Μ∗= **2
22

 Equação (24) 

Onde: mCO2
é a massa de CO2 liberada; 
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COMM
2

 é a massa molar do CO2 (44,01 g/mol); 

ΜHCl  é a molaridade da solução de ácido clorídrico usada na dosagem; 

V HCl∆ é a diferença entre os volumes de ácido clorídrico gastos na 

titulação da solução de hidróxido de bário do branco e da amostra. 

Como controle do processo foi dosado o gás carbônico do ar que era 

injetado nas colunas, coletado imediatamente da entrada de cada coluna. 

Porém as diferenças entre as emissões de gás carbônico das colunas e 

do controle não foram significativas, com o erro entre duplicatas foi por vezes 

maior do que a variação entre as colunas e o controle. Desta forma os dados 

sobre o gás carbônico gerado no processo não permitiram tirar conclusões 

sobre a liberação de gás carbônico. 

O uso de controladores de gás carbônico por infravermelho ou análise 

de variança, como IEGA e EDDY, não está ainda plenamente estabelecido, 

havendo ainda muita discussão sobre a forma mais confiável de sua aplicação 

(JANSSENS, KOWALSKI, CEULEMANS, 2001; GU et al., 2005) e por isto não 

foi testado nesta tese. 

4.6.2.3. Determinação de pH do solo 

A determinação de pH do solo foi feita preliminarmente por dois 

métodos: i) pelo método do Instituto Agronômico de Campinas – IAC, para 

fertilidade do solo (VAN RAIJ et al.; 2001); ii) pelo método da NBR 10005, para 

lixiviação de resíduos (ABNT, 1987), com a determinação do pH após 15 min 

de agitação. Os dois métodos diferem principalmente com relação ao meio 

onde é feita a medição do pH: no método do IAC, a medição é feita com o solo 

suspenso em uma solução tampão de CaCl2 com pH neutro; já no método da 

NBR 10005 o solo é suspenso em água destilada. 

Para a comparação entre os dois métodos, uma amostra de 2000g de 

solo foi homogeneizada e dividida em 10 alíquotas: cinco amostras foram 
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usadas para a determinação de pH pelo método do IAC, cinco pelo método da 

NBR 10005. 

A comparação entre os resultados destas análises mostrou que o pH do 

solo medido: 

• pelo método do IAC foi, em média, 4,70 (+ 0,05). 

• pelo método da NBR 10005 foi, em média, 6,10 (+ 0,50). 

A maior reprodutibilidade do método do IAC já era prevista, pois na 

descrição do método já é citado que a troca do meio de suspensão de água 

destilada para solução tampão de CaCl2 tem por objetivo aumentar a 

reprodutibilidade dos ensaios, de forma a permitir comparações entre amostras 

feitas em épocas diferentes. A necessidade de tamponar o meio para a leitura 

de pH em solos também é enfatizada por outros autores (COSTA, 1991; 

KOOKANA, BASKARAN, NAIDU, 1998). Considerando-se a maior 

reprodutibilidade, optou-se por determinar o pH segundo o método do IAC para 

todas as determinações. 

4.6.3. Teor de bactérias heterotróficas totais 

Efetuado pelo método SW9215B (APHA, 1998), usado com freqüência 

pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US- EPA, 1991). 

Este ensaio foi feito em laboratório contratado. 

Este método se baseia na contagem padrão em placas, que é o 

procedimento mais usado para a determinação do número de células. A 

contagem do número de células é um processo apropriado para determinar a 

quantidade de material celular. A técnica se baseia no princípio que a 

população de células pode se espalhar através de um meio nutriente sólido de 

tal forma que cada célula é separada da outra e então, após divisão, forma 

uma colônia distinta; desta forma cada colônia é derivada de uma única célula 

(SAHM, 1993). 
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O método SW9215B é originalmente proposto para a análise de águas. 

Para o ensaio de solo, uma amostra de solo úmido, equivalente a 1g de solo 

seco foi avolumada para 1 L com água destilada e homogeneizada. 

Amostras da suspensão foram filtradas e usadas para o ensaio. A partir 

deste ponto a metodologia seguiu o exatamente o indicado na metodologia 

original pelo método “plate count” (APHA, 1998). O meio de cultura foi Agar 

desidratado, com 48h de incubação à temperatura de 35±0,5 °C. As amostras 

foram feitas em duplicatas e em diluições seqüenciais. Os resultados se 

referem à média aritmética das duplicatas, com dois algarismos significativos. 

4.6.4. Teor de íons metálicos no lixiviado. 

Neste caso, aplicou-se ao solo a metodologia de ensaio de lixiviação 

definida na NBR 10005 (ABNT, 1987). 

4.6.5. Teor de benzeno 

O teor de benzeno das amostras de solo foi determinado inicialmente 

por cromatografia gasosa (GC) em laboratório terceirizado, segundo o método 

US-EPA 8260 (US-EPA, 2006). Porém o tempo mínimo entre a coleta de 

amostras e o recebimento do laudo de análise era de 25 dias, o que 

invibializava o acompanhamento do processo de tratamento de solo. Além 

disto, para amostras com contaminações esperadas acima de 2000 ppm, o erro 

apresentado nos resultados era de cerca de 20 %, sendo maior quanto maior o 

valor esperado. Desta forma, desenvolveu-se um protocolo de análise rápida 

de benzeno por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FT-IR). 

Assim, as amostras de solo foram analisadas por dois métodos: 

• análise por FT-IR para acompanhamento do processo. 

• análise, por GC, para confirmação das concentrações abaixo de 

2000 ppm. 
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O método de cromatografia gasosa usado foi o US-EPA 8260 (US-EPA, 

2006), baseado em cromatografia gasosa por head space, executado por 

laboratório contratado. 

Para a dosagem de benzeno na acetona dos frascos coletores de 

emissões dos ensaios de oxidação usou-se FT-IR. 

4.6.5.1. Protocolo para determinação de benzeno de forma rápida 

por FT-IR 

O seguinte protocolo para a análise rápida de benzeno por 

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) foi 

desenvolvido tendo por base a literatura (PERRIN, AMAREGO, 1988; 

SILVERSTEIN, BASSLER, MORRILL, 1994; WILSON, TAPP, 1999; 

RÓDENAS-TORRALBA et al., 2004; BRAGATO, TENÓRIO, 2004; US – EPA, 

2006; bancos de dados on line, 2006): 

• Secar em estufa sulfato de magnésio p.A. a 300ºC até massa 

constante. Retirar, esfriar em dessecador. Moer em almofariz até 

pulverizar o sulfato de magnésio seco. Secar o material moído a 

110ºC por duas horas, para eliminar a eventual umidade 

absorvida durante a moagem. Após secagem, manter o sulfato de 

magnésio seco em dessecador até o momento de uso. 

• Em um tubo de ensaio com tampa rosqueável, com volume útil de 

20 mL, adiciona-se 3,0g (± 0,5) de sulfato de magnésio seco. 

• Adicionar em seguida ao tubo de ensaio, com o auxílio de bureta, 

12 mL de acetona para espectroscopia. 

• Pesar 1,0000 g (± 0,0500) do solo a ser analisado, diretamente 

para o tubo de ensaio. 

• Em paralelo, determinar a umidade da amostra de solo, a qual 

será usada nos cálculos de concentração. 
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• Tampar o tubo de ensaio, imediatamente. 

• Colocar o tubo em banho ultrassônico por 30 min. 

• Retirar o tubo de ensaio do banho e colocá-lo em congelador por 

15 min. 

• Após este tempo, abrir o tubo de ensaio e transferir o 

sobrenadante para seringa de vidro com saída luer-lok, a qual 

está adaptado um filtro com porosidade 0,22 µm em membrana 

de politetrafluoretileno (PTFE, Millipore). 

• Filtrar o extrato diretamente para frasco de 5 mL com tampa 

rosqueável. Tampar o frasco imediatamente após a filtração. Usar 

este extrato filtrado para a leitura do espectro em FT-IR. 

• Proceder à leitura do espectro em cela de infravermelho para 

líquidos com caminho óptico conhecido. 

• Determinar a absorbância do extrato no intervalo de número de 

onda de 625 a 725cm-1, com precisão de 2 nm. Usar o ar como 

fundo. 

• Integrar a área do pico de benzeno obtido a 694cm-1, 

correspondente à vibração da deformação angular fora do plano 

do anel benzênico. 

• Calcular a área do pico corrigida, segundo a equação 19: 

Área do pico corrigida = área obtida/ (ms * l * Va) Equação (25) . 
onde: 

área obtida = área do pico de benzeno obtida na integração do espectro; 

ms = massa seca da amostra de solo usada na extração em gramas; 

l = caminho óptico da cela de infravermelho usada em mm; 
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Va = volume em mL de acetona usado na extração. 

 

• Comparar a área do pico corrigida com uma curva de calibração 

segundo a Lei de Lambert- Beer construída a partir de áreas de 

pico corrigidas obtidas para amostras de solo com concentração 

conhecida de benzeno. 

• O resultado de concentração deve ser a média de duas 

extrações. 

Este método apresentou linearidade no intervalo de 0 a 35000 ppm de 

benzeno no solo (R2 igual a 0,94), com umidade média do solo de 25% Ubs, e 

com cela de caminho óptico de 1mm. O processo todo desde a coleta da 

amostra até a obtenção do resultado demora cerca de 6 h. 

Dada a correlação obtida (R2 igual a 0,94), o método desenvolvido pode 

ser considerado semiquantitativo (FIFIELD, 1995) e sua vantagem está na 

rapidez de obtenção de um valor de referência para a tomada de decisão, 

permitindo definir o intervalo entre as amostragens de solo. Por este motivo, as 

amostras com concentração de benzeno inferior a 2000 ppm foram 

confirmadas por Cromatografia gasosa de Head Space , segundo o método 

US-EPA 8260 em laboratórios terceirizados. 

 


