
0 

 

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ (IEP) 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO (LACTEC) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 
(PRODETEC) 

 

 

PÉRCIA APARECIDA PATRIARCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE AGENTES BIOLÓGICOS COMO 
POTENCIAIS BIORREMEDIADORES DE SISTEMAS AQUÁTICOS E 

TERRESTRES CONTAMINADOS COM ÓLEO DIESEL 
 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2011 

 
  



1 

 

PÉRCIA APARECIDA PATRIARCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE AGENTES BIOLÓGICOS COMO 
POTENCIAIS BIORREMEDIADORES DE SISTEMAS AQUÁTICOS E 

TERRESTRES CONTAMINADOS COM ÓLEO DIESEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso para obtenção 
do grau de Mestre, no Mestrado Profissional do 
Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento de Tecnologia, realizado pelo 
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 
(LACTEC) em parceria com o Instituto de 
Engenharia do Paraná (IEP). 
Orientador: Dr. Eduardo Marques Trindade 
Co-orientadora: Dra. Helena Maria Wilhelm. 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2011 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

P314a         Patriarca, Percia Aparecida. 

Avaliação do desempenho de agentes biológicos como potenciais 

biorremediadores de sistemas aquáticos e terrestres contaminados 

com óleo diesel / Pércia Aparecida Patriarca. – Curitiba, 2016. 

97 f. il. ; 30 cm. 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Marques Trindade. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento de Tecnologia, 2016. 

Inclui Referências bibliográficas. 

 

1. Biorremediação. 2. Óleo diesel. 3. Usina termelétrica. 4. 

Usuário I. Trindade, Eduardo Marques. II. Instituto de Tecnologia 

para o Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia. III. Título. 

 
    CDD 363.7394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotecária Responsável Vania Cristina Gracia Gonçalves 

CRB5/1465 

 



3 

 

 
 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais: 
Pedro Carlos Patriarca (in memorian) 

e Olívia Ferraz Patriarca. 
 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A minha alegria é a minha paz. Nunca poderei ter 
verdadeira alegria se não tiver paz. A paz é 

consequencia da vitória. A paz exige de 
mim uma constante luta. Sem luta não 

poderei ter paz”. 
 
 

Josemaría Escrivá (1902-1975) 

  

 



6 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela vida e por estar presente nos momentos alegres, tristes, de luta e 

de decisões. 

Aos meus pais, Pedro e Olívia, que dedicaram suas vidas à minha formação e 

não mediram esforços para que eu pudesse realizar meus sonhos. 

Pai, obrigada pelo exemplo de vida (humildade, dignidade, batalha e caráter). 

Esse foi o cara. Serei sempre grata por tudo que fez por mim. Amo o senhor. 

Mãe, a senhora foi o meu estímulo de luta, persistência, fé e alegria. Muito 

obrigada por tudo. Amo a senhora. 

Ao meu irmãozinho Paulo Henrique, que do céu cuida de mim. 

Ao meu irmão Leonardo que esteve ao meu lado durante este trabalho. 

Ao meu namorado Rafael, pelo carinho, companheirismo e amor recebido. 

Amo você. 

Aos meus tios, tias e avós que sempre me apoiaram. Obrigada pelo incentivo 

e carinho recebido de vocês. Família, meu porto seguro. 

À minha segunda família (o grupo D.E.S., Pe. Octávio), obrigada pelas 

orações e palavras que me fortalecem. 

Aos colegas do Lactec que participaram deste projeto tornando seu 

desenvolvimento possível. 

Aos estagiários do Lactec, obrigada pelo auxílio, pelo companheirismo. 

À minha amiga e co-orientadora neste trabalho, Dra. Helena Maria Wilhelm, 

meu muito obrigado pelo apoio durante o projeto e pelos ensinamentos técnicos 

recebidos. 

Ao meu orientador do mestrado e muito mais da minha vida profissional, Dr. 

Eduardo Marques Trindade, obrigada pela oportunidade, ensinamentos, riquíssimos 

conhecimentos, organização (é tudo!!), pelo apoio e amizade. 

Ao IEP/LACTEC por ofertar um curso abrangente e inovador e que 

proporcionaram o desenvolvimento deste trabalho. 

À ELETRONORTE pelo apoio financeiro fundamental para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

A todos aqueles que, embora não nomeados, meu reconhecido e muito 

obrigada! 

 

 

  

  

  



7 

 

 

RESUMO 
 

As usinas termelétricas, como quaisquer outros empreendimentos do setor elétrico, 
estão constantemente sujeitas a problemas decorrentes de vazamentos, de 
derramamentos e de acidentes durante o transporte e as operações de 
armazenamento de combustíveis fósseis. Os impactos ambientais oriundos do 
vazamento desses combustíveis podem ser refletidos no solo, no ar e nos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos do local impactado e de seus arredores.  
Medidas biocorretivas podem ser adotadas para descontaminar o solo e a água de 
poluentes à base de petróleo. A biorremediação é baseada na utilização de micro-
organismos naturais (como bactérias, fungos e leveduras) como agentes de 
biodegradação, transformando os poluentes em, basicamente, dióxido de carbono e 
água.  
As medidas biocorretivas são classificadas em duas grandes categorias: in situ e ex 
situ. No caso das medidas in situ, o tratamento do solo contaminado ou da água 
subterrânea é feito no próprio local enquanto que, das em ex situ é necessário o 
escavamento do solo contaminado ou a extração da água subterrânea através de 
bombas sendo a biorremediação realizada em outro local.  
A ELETRONORTE, como outras concessionárias de energia, possui termelétricas 
nas quais o solo e a água encontra-se contaminados com óleo Diesel.  
Baseado na preocupação com a preservação do meio ambiente e com a qualidade 
de vida da população, o LACTEC como Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, 
juntamente com a Eletronorte estão buscando soluções para biorremediar o meio 
ambiente impactado. Esta iniciativa é inovadora e pioneira dentro do setor elétrico 
brasileiro. 
Fundamentado nisto, o presente trabalho tem por objetivo a utilização e a avaliação 
de agentes biológicos no processo de biorremediação em sistemas aquáticos e 
terrestres poluídos com óleo Diesel, visando a sua descontaminação.  
 

Palavras-chave: biorremediação; óleo Diesel; usina termelétrica. 
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ABSTRACT 

 
Thermoeletric power plants, such as any other electrical sector enterprises, are 
constantly subjected to decurrent problems from leaks, spills and from    accidents 
resulting from fossil fuel storage and transportation. Enviromental impacts caused by 
the leaking of these fuels can be found in the soil, in the air and on surface and 
subterranean hydric resources in the impacted place and in the surrounding areas. 
Biocorrectives measures can be adopted for petroleum based pollutants soil and 
water decontamination. The bioremediation technique is based on using natural 
microorganisms (bacterias, fungus and  yeasts) as biodegradation agents, turning 
poluttants essencially in carbon dioxide and water. 
Biocorrectives measures are classified in two major categories: in situ and ex situ. 
For in situ measures, treatment for contaminated soil or contaminated groundwater is 
made at the site of the contamination, while for ex situ measures it is necessary first 
to dig the contaminated soil or to extract groundwater by using pumps. 
Bioremediation is made in another place. 
ELETRONORTE thermoeletrics, such as many other energy dealerships, suffers with 
oil contamination on its power plants soil and water. 
Based on the concern about environmental preservation among with population life 
quality LACTEC, as a research and development institute, together with Eletronorte 
are searching for solutions to impactated environments bioremediation.  
Based on this, the purpose of this present paper is the use and the evalution of 
biological agents in bioremediation processes in Diesel oil contaminated systems, 
aiming at its decontamination.   
 
Keywords: bioremediation; thermoeletric power plants; Diesel oil. 
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1 INTRODUÇÃO 

As usinas termelétricas estão constantemente sujeitas aos problemas 

decorrentes de vazamentos, derramamentos, vandalismos ou de acidentes durante 

o transporte e operações de armazenamento de seus combustíveis fósseis. Estes 

são, na atualidade, as principais fontes de energia para a civilização e o motivo da 

constante preocupação e intervenção ambiental, pela quantidade estatística do 

número de acidentes sobre os recursos naturais como solo e águas. 

A contaminação, em geral, mesmo por conseqüências acidentais, já não é 

mais permitido ou aceitável pelas comunidades e, para tanto, foi introduzido o 

conceito de desenvolvimento sustentável, que tem por definição o desenvolvimento 

capaz de garantir a satisfação da geração atual, sem comprometer os recursos 

naturais e a qualidade ambiental para as gerações futuras (U.S. ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 2005). 

A partir dessa preocupação, vem sendo desenvolvidas pesquisas para 

avaliar, por diversas técnicas físicas, químicas e biológicas, a redução de resíduos, 

sejam estes tóxicos ou não para o ecossistema. 

Para os combustíveis fósseis, uma das principais técnicas que vem sendo 

adotada em diversas regiões do planeta é a biorremediação, onde a ação 

metabólica de micro-organismos sobre os hidrocarbonetos demonstra ter eficiência 

na sua depuração parcial e, na maioria dos casos, total, com produtos principais 

sendo o dióxido de carbono e a água (BENTO et al., 2005). A biorremediação vem 

alcançando importância mundial, uma vez que o aumento da atividade industrial está 

degradando cada vez mais os ecossistemas naturais. Para uma maior eficácia, esta 

técnica tem sido aplicada em conjunto com duas outras: a bioaumentação e a 

bioestimulação (PANDEY et al., 2000). 

A bioaumentação envolve a introdução de micro-organismos cultivados para 

degradar as cadeias de hidrocarbonetos dentro de um sistema contaminado. As 

culturas podem ser derivadas de um solo contaminado ou obtidas de uma cultura- 

estoque com capacidade para degradar estes constituintes químicos (SARKAR et 

al., 2005). 

Já a bioestimulação consiste em introduzir nutrientes adicionais na forma de 

fertilizantes orgânicos e/ou inorgânicos em um sistema contaminado, causando o 

aumento da população de micro-organismos, que podem ou não ter, inicialmente, 
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como alvo, os hidrocarbonetos como fonte de alimento. Contudo, são, 

supostamente, degradados mais rapidamente neste processo do que no natural, 

devido à elevação da quantidade de micro-organismos causada pelo aumento dos 

teores de nutrientes (SARKAR et al., 2005). 

O emprego de micro-organismos conhecidos no tratamento de rejeitos 

potencialmente tóxicos, incluindo os supracitados hidrocarbonetos de petróleo, é 

uma prática habitual em alguns países desenvolvidos. Sua aplicação vem sendo 

amplamente descrita para o tratamento de solos contaminados com óleo cru, 

podendo ser in situ (no próprio local de contaminação), tornando o processo mais 

atrativo e economicamente viável ou ex situ, que requer a escavação e a remoção 

do material para outro local, aumentando o custo do processo, porém, permitindo um 

melhor controle analítico. As medidas ex situ são mais eficazes em solos 

permeáveis, como os arenosos. 

A medida biocorretiva a ser adotada (seja in situ ou ex situ) em um 

determinado sistema dependerá de vários fatores, como, por exemplo, das 

condições do local (pH, teor de água no solo, quantidade de nitrogênio, potássio e 

fosfato) e da quantidade e toxicidade dos contaminantes presentes. Alguns 

contaminantes são tóxicos aos microrganismos, como por exemplo, altas 

concentrações de metais, compostos orgânicos altamente clorados e sais 

inorgânicos, pois a eficiência do processo biorremediador ocorre somente com 

compostos orgânicos não halogenados, voláteis e semi-voláteis, do petróleo bruto, 

combustíveis e solventes. 

O solo possui, naturalmente, diversos micro-organismos com atividades 

metabólicas variadas capazes de degradar o óleo cru. Entretanto, a biorremediação, 

neste caso, é limitada devido à baixa disponibilidade dos hidrocarbonetos (baixa 

solubilidade em água, alta fixação sobre a matriz do solo e pouca transferência dos 

poluentes absorvidos da fase sólida ou oleosa, para a fase aquosa). A eficiência 

deste processo pode ser otimizada pela utilização das duas técnicas já citadas, a 

bioaumentação e a bioestimulação. 

No Brasil existem poucos exemplos de processos de remediação biológica de 

poluentes no solo dentro dos setores industriais, sendo o mais evidente os trabalhos 

realizados pela equipe técnica da Petrobras, que tem realizado experimentos com 

"landfarming" na Refinaria Duque de Caxias (RJ), Presidente Bernardes (SP), com 

avaliação do efeito da borra de petróleo nas populações bacterianas do ciclo de 
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nitrogênio. No setor elétrico, a prática da biorremediação ainda é muito pouco 

aplicada. 

No presente trabalho encontra-se apresentado o resultado do estudo 

realizado a partir da utilização de agentes biológicos no processo de biorremediação 

em sistemas aquáticos e terrestres poluídos com óleo Diesel na Usina Térmelétrica 

de Santana pertencente às Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, 

localizada no município de Santana, a 20 km da capital macapaense. 
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2 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a aplicabilidade de agente biológico comercial no tratamento físico-

químico de recuperação de resíduos de água e solo contaminados por 

hidrocarbonetos (HC), para as suas reposições no meio ambiente.  

2.1 Objetivos específicos 

 Avaliar, comparativamente, o desempenho de produto biológico 

AgroRemed®, BR-CTBA em sistemas padrão: H2O/HC, com amostra 

real de H2O de campo. 

 Avaliar, comparativamente, o desempenho de produto biológico em 

sistemas padrão: solo/HC, com amostra real de solo de campo. 

 Avaliar os aspectos econômicos do processo de recuperação dos 

materiais estudados em comparação aos métodos físico-químicos 

tradicionais, como por exemplo o teor de hidrocarbonetos totais de 

petróleo por gravimentria. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No presente capítulo será dada ênfase às informações relativas aos principais 

poluentes responsáveis pela contaminação terrestre, no meio em estudo o solo, às 

metodologias disponíveis para a sua recuperação, principalmente no que diz 

respeito aos processos de biorremediação, por ser o objeto de estudo desta 

pesquisa e às legislações ambientais vigentes no país. 

3.1 Petróleo e seus derivados 

O petróleo tem origem a partir da decomposição da matéria orgânica 

resultante de restos de animais e plantas juntamente com rochas sedimentares que, 

após longo tempo sob ações bacterianas e químicas, ativadas pelo aumento de 

pressão e temperatura, acabam por se transformar em hidrocarbonetos. 

No estado líquido, o petróleo é uma substância oleosa, inflamável, menos 

densa que a água, com cheiro característico, uma coloração que pode variar do 

preto ao castanho-claro. Estas duas últimas características variam em função dos 

diferentes reservatórios de onde os óleos são obtidos. Alguns podem ser escuros, 

densos e viscosos, com pouco gás, enquanto outros podem apresentar tonalidades 

mais claras, baixa densidade e viscosidade, com quantidade expressiva de gás 

(CARDOSO, 2005). 

O petróleo cru não tem aplicação direta. A sua utilização exige o processo de 

refino, do qual se obtém os derivados que são distribuídos a um mercado 

consumidor diversificado. Assim, além da extração, a cadeia produtiva compreende 

mais três etapas: transporte (geralmente por oleodutos ou navios), refino e 

distribuição (entrega dos derivados ao consumidor final, geralmente por caminhões-

tanque). Nas refinarias, o petróleo é colocado em ebulição para fracionamento de 

seus componentes e conseqüente obtenção de derivados. Os derivados mais 

conhecidos são: gás liquefeito (GLP, ou gás de cozinha), gasolina, nafta, óleo 

Diesel, querosene de aviação e de iluminação, óleo combustível, asfalto, 

lubrificantes, combustível marítimo, solventes, parafinas e coque de petróleo, cujos 

percentuais de produção encontram-se mostrados na Figura 1. Para a produção de 

energia elétrica, utiliza-se o óleo Diesel (fração leve da destilação do petróleo) e o 

óleo combustível (fração residual da destilação das frações mais leves do petróleo) 

e, em menor proporção, o óleo superviscoso (alto índice de viscosidade). 
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O tipo de derivado obtido depende da qualidade do petróleo leve, médio ou 

pesado, de acordo com o tipo de solo do qual foi extraído; e a composição química. 

O petróleo leve, como aquele produzido no Oriente Médio, dá origem a maior 

volume de gasolina, GLP e naftas. Por isso é, também, o mais valorizado no 

mercado. As densidades médias produzem principalmente óleo Diesel e querosene. 

As mais pesadas, características da Venezuela e Brasil, produzem mais óleos 

combustíveis e asfaltos (ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL - 3ª Ed. – 

ANEEL). 

 

Figura 1. Derivados de petróleo após o refino (2007). Fonte: ANP, 2008. 
 

De acordo com as normas do American Petroleum Institute, essa 

classificação é conhecida, também, como “grau API”. Segundo essa classificação, 

quanto menor a densidade do petróleo, maior o grau API e, conseqüentemente, 

maior o valor comercial do petróleo, tendo em vista que será possível produzir uma 

parcela maior de derivados nobres, de elevado valor comercial, como a gasolina, o 

Diesel e o GLP, relativamente a outro tipo de óleo, mais pesado (menor grau API). O 

grau API é maior para o petróleo mais leve. Petróleos com grau API maior que 32º 

são considerados leves; entre 24º e 31º são médios; abaixo de 23º são pesados; e 

com grau API igual ou inferior a 10º, são petróleos extra pesados. O óleo leve (alto 

API) é constituído, predominantemente, de hidrocarbonetos alifáticos mais 

facilmente degradados pela população microbiana do que o óleo mais pesado, que 

pode ter maior abundância de hidrocarbonetos aromáticos (PETERS e 

MOLDOWAN, 1993). Quanto ao teor de enxofre, o petróleo pode ser classificado 

como doce ou ácido. São classificados como ácidos os óleos com percentual de 

enxofre superior a 0,5%; e este tem seu valor comercial reduzido devido à 
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corrosividade e à toxicidade do enxofre, que resultam em maiores custos no 

processo de refino. Na Tabela 1, está relacionada a classificação do petróleo de 

acordo com o teor de enxofre e do grau API. 

Tabela 1. Classificação do petróleo de acordo com o teor de enxofre e do grau API. 

Categoria % Enxofre Grau API 

Leve com baixo teor de enxofre 

Pesado com médio teor de enxofre 

Leve com elevado teor de enxofre 

Pesado com elevado teor de enxofre 

Muito pesado com elevado teor de enxofre 

0 - 0,5 

0,35 - 1,1 

>1,1 

>1,1 

>0,7 

> 32 

> 24 

> 32 

24 - 33 

0 – 23 

Fonte: Tavares (2005). 
 

Os processos de separação são sempre de natureza física e têm por objetivo 

desdobrar o petróleo em suas frações básicas, ou processar uma fração 

previamente produzida, no sentido de retirar dela um grupo específico de 

compostos. Os físicos, por ação de energia (na forma de modificações de 

temperatura e/ou pressão) ou de massa (na forma de relações de solubilidade a 

solventes) sobre o petróleo ou suas frações. Uma importante característica nos 

processos de separação é o fato dos produtos obtidos poderem, exceto em 

situações de eventuais perdas ou contaminações, quando novamente misturados, 

reconstituir a carga original, uma vez que a natureza das moléculas não é alterada. 

Os hidrocarbonetos de petróleo são refinados para obtenção dos sub-

produtos. O refino de petróleo é, basicamente, um conjunto de processos físicos e 

químicos que objetivam a transformação da matéria-prima em derivados. Ele 

começa pela destilação atmosférica, que consiste no fracionamento do óleo cru a 

ser processado em toda e qualquer refinaria. Tal operação é realizada em colunas 

de fracionamento, de dimensões variadas, que possuem vários estágios de 

separação, um para cada fração desejada. 

O petróleo, proveniente dos tanques de armazenamento, é pré-aquecido e 

introduzido numa torre de destilação atmosférica (37,8 a 510 °C). Os derivados 

deste fracionamento são, principalmente, gás, GLP, nafta, gasolina, querosene, óleo 

Diesel e resíduo atmosférico. Tais frações, retiradas ao longo da coluna em seus 

vários estágios de separação, deverão ser tratadas, para se transformarem em 

produtos finais, ou ser enviadas como matéria prima para outros processos de 

refino, que as beneficiarão. O resíduo da destilação atmosférica, fração mais pesada 
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obtida no fundo da torre de destilação atmosférica, após novo aquecimento, é 

submetido a um segundo fracionamento, agora sob vácuo, no qual são gerados 

cortes de gasóleos e um resíduo de vácuo, conhecido como óleo combustível. 

As frações geradas na torre de destilação a vácuo, conforme mostrado na 

Figura 2, são utilizadas como cargas para outros processos de refino que visam, 

principalmente, a obtenção de produtos de menor massa molar e maior valor 

agregado. A maioria das moléculas derivadas do petróleo são hidrocarbonetos 

alifáticos e/ou aromáticos, com pequenas quantidades de nitrogênio, oxigênio e 

enxofre. Segundo o CEPETRO (2002), uma composição aproximada das principais 

frações do petróleo está mostrado na Tabela 2. 

 

Figura 2. Processo de refino.  
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Tabela 2. Principais frações do petróleo e suas aplicações. 

FRAÇÃO 
PONTO DE 
EBULIÇÃO 

(°C) 

COMPOSIÇÃO 
APROXIMADA 

DO ÓLEO 
USO 

Gás de hidrocarbonetos Até 37,8 C1 – C2 Gás combustível 

Gasolina 37,8 – 176,8 C5 – C10 
Combustível para motores 

e solventes 

Querosene 176,8 – 232,2 C11 – C12 

Combustível para aviões, 

matéria-prima para 

craqueamento 

Gasóleo leve 232,2 – 304,4 C13 – C17 
Óleo Diesel, combustível 

para fornalhas 

Gasóleo pesado 304,4 – 398,9 C18 – C25 Óleo lubrificante 

Lubrificantes 398,9 – 510 C2 – C38 
Óleo lubrificante, ceras, 

resinas de petróleo 

Resíduos > 510 > C38 
Piche, asfalto para 

pavimentação e coque 

Fonte: CEPETRO (2002). 
 

O Brasil, pela quantidade de petróleo produzido, é autossuficiente, mas, pela 

qualidade, ainda é dependente de petróleo importado (IRAMINA, 2006 - 

Departamento de Minas e Petróleo - USP). São produzidos, por dia, cerca de 1,8 

milhões de barris de petróleo e essa quantidade é o consumo diário do país. O Brasil 

importa um quinto do óleo que vão para as refinarias, devido ao fato de que apenas 

6% da produção se encaixa no grupo dos leves, dos quais é mais fácil extrair 

gasolina e outros derivados nobres; e os pesados, mais densos, produzem uma 

quantidade maior de asfaltos e óleos combustíveis. As refinarias brasileiras, 

planejadas em função de um óleo mais leve, têm dificuldade de processar o óleo 

bruto, utilizando-se de artifícios como “blending” (mistura) com outros óleos ou 

alterando o arranjo nas unidades de processo (CARDOSO, 2005). 

Com relação ao consumo, os países industrializados estão, tradicionalmente, 

entre os líderes do ranking mundial. Mas, nos últimos anos, os países em fase de 

crescimento econômico acelerado, começaram a figurar em posição de destaque. 

Em 2007, os Estados Unidos mantiveram a liderança no ranking dos maiores 

consumidores, com um total de 20,7 milhões de barris por dia. Logo abaixo, vieram 

países em desenvolvimento econômico acelerado, que fazem parte do chamado 
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BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). A China ocupou o segundo lugar; a Índia o 

quarto; e a Federação Russa, o quinto. O Brasil ficou na 9ª posição.  

A participação do petróleo na produção mundial de energia elétrica é pouco 

expressiva e tem recuado nos últimos anos em decorrência dos investimentos 

realizados na utilização de outras fontes menos agressivas ao meio ambiente e com 

preços menores e mais estáveis. Os derivados mais utilizados são óleo Diesel, óleo 

combustível, gás de refinaria e, com menor freqüência, o óleo ultraviscoso, cuja 

combustão produz o vapor necessário à movimentação de turbinas. 

Estudo sobre petróleo que integra o Plano Nacional de Energia 2030, 

produzido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), relata que o petróleo só tem 

papel relevante na geração de eletricidade em países que não dispõem de 

alternativas, como México, Itália, Portugal e Japão. Segundo o mesmo documento, 

projeções do Departamento de Energia norte americano apontam que a sua 

participação deverá reduzir-se um pouco mais nos próximos anos, uma vez que os 

derivados apresentam maior valor agregado quando utilizados em transportes ou 

geração distribuída (pequenas unidades próximas aos centros de consumo). A única 

exceção é o Oriente Médio. 

Dentre os países da União Européia e em boa parte do Brasil, os derivados 

são utilizados, principalmente, em usinas termelétricas complementares (acionadas 

em horários de pico ou em quadros de interrupção no fornecimento) àquelas 

movidas por outras fontes. Ou, então, para fornecer energia a sistemas isolados ou 

em áreas remotas. 

3.1.1 Óleo Diesel 

É uma mistura de hidrocarbonetos que tem amplo emprego como combustível 

em motores a explosão (Ciclo Diesel), quer seja em ônibus ou em navios, 

locomotivas, tratores, etc e, também, como fonte de calor. 

Existem quatro tipos específicos de óleo Diesel, cuja variação principal reside 

no teor de enxofre contido na formulação, além do óleo padrão. Outros tipos já estão 

sendo desenvolvidos, com tecnologia mais limpa. Os principais tipos são: 

- Óleo Diesel Tipo B. Possui teor de enxofre em torno de 0,50% em massa. 

Está disponível em todo Brasil, exceto nas grandes metrópoles, onde estão 

disponibilizados os tipos C e D. 
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- Óleo Diesel Tipo C. O teor de enxofre, no tipo C, gira em torno de 0,30%, no 

máximo. Está disponível nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Curitiba, Belém, Campinas e São José dos Campos. 

- Óleo Diesel Tipo D. Apresenta no máximo 0,20% de enxofre, logo, menos 

poluente. Está disponível nas regiões metropolitanas de São Paulo, Santos, 

Cubatão, Salvador, Aracaju, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. 

- Óleo Diesel Marítimo. Sua característica principal é o ponto de fulgor em 

torno de 60 ºC (nos demais não há limites para essa especificação), sendo 

produzido exclusivamente para utilização em motores de embarcações marítimas. O 

teor de enxofre equivale a 1% em média. 

- Óleo Diesel Padrão. Desenvolvido para atender às exigências específicas 

dos testes de avaliação de consumo e emissão de poluentes pelos motores Diesel, 

sendo utilizado pelos fabricantes de motores e pelos órgãos responsáveis pela 

homologação dos mesmos (CARDOSO, 2005). 

3.1.2 Propriedades Físico-Químicas do Óleo Diesel 

Na Tabela 3 estão descritos os dados referentes às propriedades físico-

químicas do óleo Diesel tipo B, utilizado neste trabalho, e o mais susceptível no 

Brasil. 

Na Tabela 4 estão descritas as informações ecológicas a respeito da 

ecotoxicidade do óleo Diesel sobre organismos aquáticos e no solo, em casos de 

derramamentos e acidentes com óleo Diesel. 

O óleo Diesel, em especial, é uma mistura composta de parafinas lineares, 

parafinas ramificadas, cicloparafinas e hidrocarbonetos aromáticos, conforme 

mostrado na Tabela 5 (RICHARD & VOGEL, 1999). 
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Tabela 3. Propriedades físico-químicas do óleo Diesel tipo B. 

Aspecto  

- Estado físico: Líquido límpido (isento de material em suspensão). 

- Cor: 3,0 máx; Método NBR-14483/D1500. 

- Odor: Característico. 

- Faixa de destilação: 100 a 400 ºC @ 101,325 kPa (760 mmHg); Método: 

NBR-9619. 

Temperatura de 

decomposição: 
400 ºC. 

Ponto de Fulgor: 38,0 ºC Min; Método NBR-7974. 

Densidade: 0,82 - 0,88 @ 20 ºC; Método NBR-7148. 

Solubilidade  

- Na água: Desprezível. 

- Em solventes orgânicos: Solúvel. 

Viscosidade: 2,5 – 5,5 cSt @ 40 °C; Método: D445/NBR-10441. 

Fonte: FISPQ, 2003. 

 
Tabela 4. Ecotoxicidade do óleo Diesel. 

Mobilidade Moderadamente volátil 

Ecotoxicidade  

- Efeitos sobre 

organismos aquáticos: 

 

Pode formar películas superficiais sobre a água. É 

moderadamente tóxico à vida aquática. Derramamentos 

podem causar mortalidade dos organismos aquáticos, 

prejudicar a vida selvagem, particularmente as aves. Pode 

transmitir qualidades indesejáveis à água, afetando o seu uso. 

- Efeitos sobre 

organismos do solo: 

Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das 

águas do lençol freático. 

Fonte: FISPQ, 2003. 
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Tabela 5. Componentes do óleo Diesel 
FRAÇÃO ALIFÁTICA  FRAÇÃO AROMÁTICA 

Nonano  Trimetilbenzeno 

Decano  Tetrametilbenzeno 

Undecano  Naftaleno 

Dodecano  Dimetilnaftaleno 

Tridecano  Fenantreno 

Tetradecano  Dimetilfenantreno 

Pentadecano   

Hexadecano   

Heptadecano   

Octadecano   

Nonadecano   

Eicosano   

Heneicosano   

Docosano   

Tricosano   

Tetracosano   

Pentacosano   

Hexacosano   

Hepatacosano   

Nonadecano   

3.2 Usinas termoelétricas 

Denominam-se usinas termelétricas as que produzem energia elétrica a partir 

da queima de carvão, óleo combustível ou gás natural em uma caldeira projetada 

para esta finalidade específica (LORA, 2004). 

O funcionamento das centrais termelétricas é semelhante, 

independentemente do combustível utilizado. O combustível é armazenado em 

parques ou depósitos adjacentes, enviado para a usina, onde será queimado na 

caldeira. Esta gera vapor a partir da água que circula por uma extensa rede de tubos 

que revestem suas paredes. A função do vapor é movimentar as pás de uma 

turbina, cujo rotor gira juntamente com o eixo de um gerador que produz a energia 

elétrica. O vapor é resfriado em um condensador e convertido, outra vez, em água, 

que volta aos tubos da caldeira, dando início a um novo ciclo. 
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A água em circulação que resfria o condensador expulsa o calor extraído da 

atmosfera pelas torres de refrigeração, sendo as grandes estruturas que identificam 

essas centrais. Parte do calor extraído passa para um rio próximo ou para o mar. 

Para minimizar os efeitos contaminantes da combustão sobre as redondezas, 

a central dispõe de uma chaminé de grande altura (algumas chegam a 300 m) e de 

alguns precipitadores que retêm as cinzas e outros resíduos voláteis da combustão. 

As cinzas são recuperadas para aproveitamento em processos de metalurgia e no 

campo da construção, no qual são misturadas com cimento. 

Como o calor produzido é intenso, devido às altas correntes geradas, é 

importante o resfriamento dos geradores. Recentemente, foi adotado o método de 

resfriamento líquido, por meio de óleo ou água. Os líquidos nesse processamento 

são muito superiores aos gases, e a água é 50 vezes melhor que o ar. 

A potência mecânica é obtida pela passagem do vapor através da turbina, 

fazendo com que esta gire e no gerador, que também gira acoplado mecanicamente 

à turbina, transforma a potência mecânica em potência elétrica. 

A energia assim gerada é levada através de cabos ou barras condutoras, dos 

terminais do gerador até o transformador elevador, e sua tensão é elevada para 

adequada condução pelas linhas de transmissão até os centros de consumo. 

Daí, por intermédio de transformadores abaixadores, a energia tem sua 

tensão levada a valores adequados para utilização pelos consumidores como 

ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3. Perfil esquemático do processo de produção de energia elétrica a partir do 
petróleo.  
Fonte: ANP, 2008. 
 

A descrição anterior refere-se às centrais clássicas, uma vez que existe, ainda 

que em fase de pesquisa, outra geração de termelétricas que melhoram o 
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rendimento na combustão do carvão e diminuem o impacto sobre o meio ambiente: 

são as centrais de combustão de leito fluidificado. Nessas centrais, queima-se 

carvão sobre um leito de partículas inertes (por exemplo, de pedra calcária), por 

intermédio do qual se faz circular uma corrente de ar que melhora a combustão. 

As usinas termoelétricas trazem algumas vantagens ao setor elétrico em 

geral, tal como poderem ser construídas nos locais onde são mais necessárias, 

economizando assim o custo das linhas de transmissão. 

No Brasil, as termelétricas movidas a derivados de petróleo têm função 

semelhante. Por isso, sua participação na matriz da energia elétrica é pequena. Em 

novembro de 2008, o país contava com um total de 626 unidades em operação, 

abastecidas por óleo Diesel, óleo combustível ou gás de refinaria, como é mostrado 

na Figura 4. Essas unidades responderam, em 2007, pela geração de 13,4 terawatts 

hora (TWh) ou 2,8% do total de energia elétrica produzida (ATLAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA DO BRASIL - 3ª Ed. – ANEEL). 

As usinas abastecidas por óleo Diesel estão instaladas, principalmente, na 

região norte para atender aos sistemas isolados, que ainda não estão conectados ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN), rede composta por linhas de transmissão e 

usinas que operam de forma integrada e que abrange a maior parte do território do 

país. Os maiores são Acre-Rondônia, Manaus e Macapá. 
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Figura 4. Centrais termelétricas em operação no Brasil (derivados de petróleo) e 
potência instalada.  
Fonte: Aneel, 2008 – Atlas de Energia Elétrica do Brasil – 3ª Edição. 
 

O gás natural pode ser usado como matéria prima para gerar calor, 

eletricidade e força motriz, nas indústrias siderúrgica, química, petroquímica e de 

fertilizantes, com a vantagem de ser menos poluente que os combustíveis derivados 

do petróleo e o carvão. Entretanto, como desvantagem, destaca-se o alto preço do 

combustível e a sua possibilidade de gerar impactos ambientais, como a poluição do 

ar, o aquecimento das águas, a necessidade da construção de estradas para levar o 

combustível até a usina, etc. (AMBIENTE BRASIL, 2009). 
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3.3  Poluição e contaminação ambiental 

A legislação ambiental federal do Brasil considera o termo mais amplo 

“poluição” como a presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no 

solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que os tornem ou possam 

torná-los impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; inconvenientes ao bem estar 

público (LEI ESTADUAL n° 977 de 1976, São Paulo). 

Uma vez que está incluído o conceito de risco e/ou danos à saúde das 

pessoas e a outros bens a proteger, esta definição tende a considerar os termos 

poluição e contaminação como sinônimos. 

A partir desta definição, é possível conceituar como poluente ou contaminante 

o óleo Diesel, quando em contato com o ambiente externo, uma vez que sua 

introdução ultrapassa determinados limites e requisitos regulamentados em lei. 

3.4  Fontes de contaminação do solo e das águas subterrâneas 

Na grande maioria das atividades humanas há a geração de substâncias, 

resíduos e/ou efluentes com potencial para contaminar os diferentes compartimentos 

do ambiente. Neste sentido, é possível enunciar que as áreas contaminadas e os 

problemas gerados devido à existência destas áreas podem ser originados a partir 

de uma enorme quantidade de tipos de fontes potenciais de contaminação, as quais 

podem ser classificadas em seis categorias (CETESB, 2001): 

• fontes projetadas para descarga de substâncias no subsolo, como tanques 

sépticos, fossas negras; poços de injeção de substâncias perigosas, águas salgadas 

da exploração de petróleo, etc; aplicação de efluentes municipais ou industriais no 

solo, lodos de tratamento de água utilizados como fertilizantes, resíduos oleosos de 

refinarias; 

• fontes projetadas para armazenar, tratar e/ou dispor substâncias no solo, na 

qual estão incluídas as áreas de disposição de resíduos; lagoas de armazenamento 

e tratamento de vários tipos de efluentes industriais; depósitos ou pilhas de resíduos 

de mineração; tanques de armazenamento de substâncias, aéreos ou subterrâneos; 

• fontes projetadas para reter substâncias durante o seu transporte, como 

oleodutos, tubulações para o transporte de esgoto e efluentes industriais; transporte 

de substâncias químicas por meio de caminhões e trens; 

• fontes utilizadas para descarregar substâncias como conseqüência de 

atividades planejadas, na qual estão incluídas a irrigação ou fertirrigação de 
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lavouras, aplicação de pesticidas e fertilizantes na lavoura; percolação de poluentes 

atmosféricos; 

• fontes que funcionam como um caminho preferencial para que os 

contaminantes entrem em um aqüífero, como, por exemplo, poços de produção de 

petróleo e poços de monitoramento com falhas de produção e projeto; 

• fontes ou fenômenos naturais associados às atividades humanas, das quais 

se pode citar a interação entre águas subterrâneas e superficiais contaminadas, a 

ocorrência natural de substâncias inorgânicas nas águas subterrâneas e a intrusão 

salina. Pode-se acrescentar aqui a introdução de substâncias perigosas de alta 

toxicidade, que tendem a ser lançadas à atmosfera e infiltradas no solo pelas águas 

da chuva. 

Não configurada como uma fonte real, porém como uma forma também 

prejudicial de introdução de substâncias nocivas ao solo e águas subterrâneas, o 

manuseio e a utilização de equipamentos contendo produtos perigosos se apresenta 

como uma contaminação imprevisível e não eliminável do meio frente aos possíveis 

acidentes, com derramamento de uma gota em milhões de litros de poluente (Al-

Awadhi et al., 1998). 

3.5 Problemas gerados pela presença de áreas contaminadas 

De uma forma geral, é possível enumerar quatro principais problemas para a 

presença de áreas contaminadas: (a) existência de riscos à segurança das pessoas 

e das propriedades; (b) riscos à saúde pública e dos ecossistemas; (c) restrições ao 

desenvolvimento urbano e (d) redução do valor imobiliário das propriedades 

(SÁNCHEZ, 1998). 

Bastante discutido atualmente, um dos principais problemas diz respeito à 

contaminação de águas subterrâneas utilizadas para o abastecimento público ou 

domiciliar e o comprometimento de aqüíferos ou reservas importantes, o que pode 

levar a prejuízos à saúde das populações locais abastecidas pela água 

contaminada, bem como a restrição à utilização de antigas fontes de água potável. 

A presença de áreas contaminadas pode ter, como consequência, o acúmulo 

de gases nas residências, garagens e porões, contaminadas por substâncias 

voláteis originadas, por exemplo, de vazamentos de combustíveis ocorridos em 

postos de serviço ou pela produção de gases como o metano, em áreas de 

disposição de resíduos urbanos (CETESB, 2001). 
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Sob uma visão mais detalhada, a existência de área contaminada gera não 

somente problemas evidentes, com a ocorrência ou a possibilidade de explosões e 

incêndios, mas também ocasiona riscos e danos à saúde das pessoas e 

ecossistemas. 

Quanto à contaminação por óleo Diesel, a existência de área contaminada 

pode acarretar problemas no solo pela impermeabilização da camada superficial, 

impedindo a infiltração de água para suprimento do ecossistema, levando à 

destruição da flora e da fauna. Neste mesmo sentido, a não infiltração da água leva, 

também, a problemas de alagamentos e enchentes, além do desabastecimento do 

lençol freático. 

Compostos oriundos de Diesel e óleos lubrificantes possuem cadeias mais 

longas, o que contribui para menores mobilidade e solubilidade em água, quando 

comparados à gasolina. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH´s) são 

componentes presentes no óleo Diesel e óleo lubrificante também considerados 

como potencial carcinogênicos. 

Outra questão considerada quanto à presença de área contaminada é a 

limitação dos usos possíveis do solo, induzindo restrições ao desenvolvimento 

urbano e problemas econômicos relativos à depreciação do valor dos imóveis e 

multas geradas devido à contaminação acarretada ao meio ambiente. 

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o estudo do solo e das 

águas contaminadas com hidrocarbonetos de petróleo (óleo Diesel) a partir dos 

PAH´s, bem como de benzeno, tolueno e xilenos (BTX) (CETESB, 2001). Porém, 

sendo um parâmetro mais visível, bastante utilizado em casos similares e divulgado 

pela Agência Norte Americana de Proteção ao Meio Ambiente, USEPA, utiliza-se o 

índice de total petroleum hydrocarbon (TPH), como parâmetro principal para alerta, 

tomada de decisão e monitoramento destas áreas contaminadas (USEPA, 2005). 

3.6 Utilização do TPH, óleos e graxas como parâmetros para o 

monitoramento de áreas contaminadas com derivados de petróleo 

O TPH é um termo usado para descrever uma grande família de quase cem 

substâncias originadas do óleo cru, material utilizado na fabricação dos diversos 

derivados de petróleo, também responsáveis pela contaminação ambiental. Devido à 

grande diversidade de substâncias presentes nestes produtos, a investigação da 

presença de cada um em uma Área Contaminada (AC) torna-se inviável, sendo 
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recomendada a utilização do TPH, inclusive, pela Agência Norte-Americana de 

Proteção ao Meio Ambiente (USEPA, 2005). 

Preferencialmente formado por hidrogênio e carbono (hidrocarbonetos), o 

TPH é uma mistura de substâncias como óleos minerais, benzeno, tolueno, xilenos, 

naftaleno, fluoreno, além de diversos outros derivados de petróleo e compostos de 

gasolina. Em uma mesma amostra, é possível encontrar tanto somente uma, quanto 

diversas substâncias presentes no substrato analisado (ATSDR, 1999). 

Dentre as formas de análise da mistura em laboratório, a mais utilizada é a  

norma internacional ASTM D 5765-95, que prevê a extração do TPH da matriz a 

partir de solventes (acetona e hexano) e aplicação de ultrassom, com posterior 

quantificação por intermédio de métodos gravimétricos ou cromatográficos. 

Os óleos e graxas abrangem um grupo de substâncias que envolve óleos, 

graxas, ceras, ácidos graxos, os quais se encontram presentes em restos de 

manteiga, margarina, gorduras e óleos vegetais, gorduras de carnes vermelhas, 

além de uma parcela de matéria oleosa devido à presença de lubrificantes utilizados 

em estabelecimentos industriais. Estas substâncias são extraídas utilizando-se um 

solvente (extrator) recomendado pelo método experimental preconizado no Standart 

Methods (1998). O método da extração com solvente (acetona e hexano) possibilita 

a separação dos óleos e graxas da fase sólida e líquida do efluente pelo processo 

de evaporação. 

3.7 Método gravimétrico para quantificação de TPH no solo 

O método gravimétrico de análise do TPH em solo baseia-se na diferença de 

massa provocada pela presença do contaminante. Um pequeno volume de substrato 

é adicionado a um volume de solvente, de modo a permitir a extração de 

hidrocarbonetos do solo para o líquido pela agitação por ultrassom. A este volume, 

adiciona-se um sal higroscópico, de modo a reter a umidade da amostra. Assim, o 

efluente (solvente e contaminante) é filtrado a um frasco de massa conhecida, sendo 

levado para destilação. Em temperatura adequada ocorre a evaporação dos 

solventes presentes, deixando apenas o óleo resultante da contaminação no frasco. 

Este é novamente verificado quanto à sua massa, sendo utilizada regra simples para 

quantificação de TPH no solo. 
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3.8 Método cromatográfico para quantificação de TPH 

Este método tem preparação similar ao anterior, porém com posterior análise 

cromatográfica da fração oleosa. O óleo restante no balão, após evaporação do 

solvente inicial é diluído em solvente apropriado e a amostra é analisada sob 

condições específicas em um cromatógrafo em fase gasosa. 

3.9 Método gravimétrico para quantificação de TPH na água 

Baseia-se na diferença de massa provocada pela presença do contaminante. 

Um volume de substrato é adicionado a um funil de separação e a extração do 

contaminante é realizada utilizando-se solvente específico (acetona e hexano), de 

modo a permitir, primeiramente, a extração dos óleos e graxas da água. A água 

utilizada para a extração é recolhida em um frasco e ao extraído (fase orgânica) é 

adicionado sulfato de sódio anidro, seguido de filtração e separação em frasco 

específico. Este frasco é levado para destilação por rota-evaporador. O 

procedimento seguiu de forma similar ao tratamento de solo. 

Baseando-se nos dados obtidos na etapa de investigação, são realizados 

estudos de avaliação de risco, cujos resultados são aplicados na decisão da 

necessidade de eliminar ou reduzir os riscos impostos pela presença de uma área 

contaminada. Este processo envolve a identificação das populações potencialmente 

expostas aos contaminantes e suas consequências diretas, sendo condicionada à 

necessidade de um plano de remediação. 

Devido a essa preocupação ambiental, desenvolveram-se pesquisas para 

avaliar a biodegradabilidade de hidrocarbonetos de petróleo no solo. Não há uma 

regra geral que determine o melhor tratamento de uma área contaminada específica. 

Cada caso deve ser analisado individualmente, avaliando suas particularidades. 

Existem tratamentos físicos e biológicos para recuperação de áreas degradadas. 

Os tratamentos físicos separam os contaminantes do solo sem destruí-los ou 

modificá-los quimicamente, mas apresentam muitas limitações, destacando-se o 

custo alto. Quando os hidrocarbonetos percolam o solo, grande quantidade 

 
   

 gamostramassa

gantesfrascogdepoisfrasco
kgmgTPH

610)(
/




 

 Equação 1. 



37 

 

permanece sorvida na matriz (aproximadamente 50%) com isso diminuindo a 

eficiência de remoção. 

Os processos biológicos ou biodegradação mineralizam os poluentes, isto é, 

propiciam a sua transformação em gás carbônico, água e biomassa. Recentemente, 

o interesse em utilizar a estratégia da atenuação natural monitorada (que inclui, além 

da biodegradação, outros processos como adição, diluição, dispersão, sorção e 

volatilização) como técnica de tratamento de águas subterrâneas contaminadas com 

hidrocarbonetos é crescente em oposição a técnicas ativas de engenharia como a 

tecnologia de bombeamento das águas subterrâneas contaminadas até a superfície 

e com maior facilidade estimular processos físicos que possam remover os 

contaminantes presentes (pump-and-treat). 

3.10 Biodegradação 

Na biodegradação, os compostos orgânicos são transformados pela atividade 

metabólica dos organismos, especialmente, os micro-organismos. Os micro-

organismos aproveitam os contaminantes como fonte de carbono que os permitem 

produzir novas células e, também, suprir-se de elétrons que possibilitem a obtenção 

de energia. A energia é obtida a partir da catálise de reações químicas podendo ser 

por oxidação ou redução. Para a degradação completa do petróleo, vários 

compostos têm de ser metabolizados. O petróleo é composto principalmente de 

hidrocarbonetos, portanto sua degradação completa resulta na produção de CO2 e 

água, fenômeno denominado de mineralização. A mineralização transforma 

compostos tóxicos em substâncias inócuas como CO2, substância inorgânica, água 

e biomassa (ALEXANDER, 2004). 

Os hidrocarbonetos podem ser biodegradados sob condições aeróbicas ou 

anaeróbicas. Na condição anaeróbica, a taxa e a extensão da biodegradação de 

hidrocarbonetos decresce e a variedade de substâncias degradadas é tipicamente 

mais estreita (GRISHENKOV et al., 2000). 

A reciclagem do carbono na natureza é realizada pelos micro-organismos, 

incluindo bactérias, leveduras e fungos. Muitos micro-organismos degradantes de 

hidrocarbonetos produzem agentes surfactantes que melhoram a solubilidade de 

poluentes hidrofóbicos e, assim, a sua biodegradabilidade. Diversos ecossistemas 

possuem uma adequada comunidade microbiana hidrocarbonoclástica nativa. Esses 

micro-organismos são capazes de uma extensiva biodegradação do óleo, provando 
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que condições ambientais são favoráveis para a atividade metabólica de degradação 

de óleo (ATLAS, 1977). 

Os dois grupos de micro-organismos dominantes na biodegradação são as 

bactérias e os fungos. As bactérias têm a vantagem de reter, facilmente, o substrato 

e prover um rápido crescimento. Em condições favoráveis, as bactérias dominam 

mesmo na presença de fungos, embora degradem apenas pequenas moléculas 

orgânicas que são facilmente incorporadas nas suas células. Pseudomonas e 

Nocardia são normalmente bactérias presentes nestas situações. 

Os micro-organismos necessitam de condições ambientais de crescimento. 

Por sua vez, a velocidade e a extensão com que os componentes do petróleo são 

degradados dependem da existência de, pelo menos, quatro fatores principais 

(RODRIGUES, 1984, BAIRD, 2002): I - umidade, para facilitar as reações; II - 

oxigênio, para rápida oxidação dos hidrocarbonetos e outros compostos do petróleo, 

já que sob condições anaeróbicas, a biodegradação é mais lenta e, normalmente, 

efetuada por bactérias sulfato-redutoras; III - contato óleo-água, devido à relativa 

insolubilidade do óleo na água, tal contato controla a velocidade de oxidação e da 

degradação; e IV- a presença de nutrientes (fosfatos, sulfatos, nitratos, etc) para o 

desenvolvimento microbiano. 

A biodegradação do etanol e de hidrocarbonetos é uma reação de oxidação-

redução realizada durante o processo respiratório microbiano, na qual estes são 

oxidados. Desta forma, os micro-organismos presentes no solo podem consumir os 

hidrocarbonetos de petróleo para obtenção de energia, além da produção e 

manutenção celular, demonstrado na Equação 2. 

Hidrocarboneto(doador de elétrons) + O2 (receptor de elétrons) + micro-organismos + nutrientes 

 

CO2 + H2O + micro-organismos + metabólitos 

Equação 2. (RODRIGUES, 1984, BAIRD, 2002) 
 

As bactérias se caracterizam por seu crescimento rápido, sua versatilidade 

metabólica, plasticidade genética e capacidade de adaptação rápida às variações 

ambientais, por exemplo, a temperatura. Como todos os seres vivos, as células 

bacterianas necessitam basicamente de energia, carbono e nutrientes (nitrogênio, 

fósforo, enxofre, potássio, cálcio, magnésio, etc). 
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Os organismos mais comumente isolados em áreas contaminadas por 

hidrocarbonetos são as bactérias heterotróficas do gênero Pseudomonas, 

Achromobacter, Micrococcus, Vibrio, Acinetobacter, Brevibacterium, 

Corynebacterium, Flavobacterium (Kobayashi e Rittmann, 1982), Mycobacterium 

(GHOLSON, GUIRE, e FRIEDE, 1972; SOLI, 1973). 

O processo de biodegradação de hidrocarbonetos envolve um sistema 

multifásico que inclui gases, substratos orgânicos com diferentes graus de 

solubilidade, sais dissolvidos e micro-organismos (SOHRABI & MOGHARE, 1999). 

Na Figura 5, estão ilustradas as diferentes interações físicas que podem ocorrer 

entre as células, gotas de óleo e bolhas de ar em ambiente aquoso (GERSON, 

1993). 

 

Figura 5. Interações físicas entre células, gotas de óleo e bolhas de ar em meio 
aquoso.  
 

Três modelos são apontados por MULLER-HURTIG et al. (1993) para explicar 

o transporte de substratos, imiscíveis em água, na assimilação pelas células 

microbianas: 

(I) interação das células com hidrocarbonetos dissolvidos na fase aquosa; 

(II) contato direto das células com gotas macroscópicas de óleo; 

(II) interação das células com hidrocarbonetos “pseudosolubilizados” ou 

“acomodados” em micelas; 

micro-organismo 

bolha de ar 

gota de óleo 
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O mecanismo (I) dificilmente ocorre porque a maioria dos hidrocarbonetos 

apresenta baixa solubilidade, sendo válido, apenas, para os hidrocarbonetos 

gasosos e aromáticos mais solúveis em água. 

No mecanismo (II), os micro-organismos aderem à superfície das gotas de 

óleo e o consumo de substrato, presumivelmente, ocorre por difusão ou transporte 

ativo no ponto de contato. Porém, para estabelecer esse contato direto, geralmente, 

é necessário que haja um incremento na hidrofobicidade da membrana celular. 

Durante o crescimento microbiano, tem sido observado, em algumas linhagens de 

Pseudomonas e Candida tropicalis, a formação de uma superfície celular altamente 

hidrofóbica (HOMMEL & RATLEGE, 1993). As espécies microbianas que não 

apresentam a capacidade de aumentar a hidrofobicidade de suas membranas 

permanecem na interface óleo/água. Este fato é de fundamental importância nos 

processos de assimilação dos substratos oleosos, uma vez que os mesmos buscam 

a fonte de carbono na fase orgânica e os nutrientes, além do oxigênio, na fase 

aquosa na qual se encontram dissolvidos (URURAHY, 1998). Esta aderência das 

células microbianas à superfície das gotas de óleo pode ser visualizada na Figura 6, 

como demonstrado por MADIGAM et al. (1997). 

O mecanismo (III) se baseia na formação, por via microbiana, de metabólitos 

extracelulares com poder surfactante, os quais apresentam propriedades 

tensoativas. Desta forma, os surfactantes formam micelas, que são gotículas 

microemulsificadas bem menores que as células (cerca de 2 nm a 4 nm) que 

“acomodam” ou pseudosolibilizam as gotas de óleo. 

A completa degradação de um composto orgânico para CO2 (mineralização) e 

outros minerais constituintes é o resultado da atividade microbiana, tanto individual 

como em um consórcio. 
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Figura 6. Interface célula/óleo em meio aquoso. 
 

A maioria dos hidrocarbonetos de cadeia carbônica linear e de comprimento 

intermediário (C10-C20) é mais susceptível à biodegradação do que os de menor 

tamanho. Este fenômeno está relacionado com as propriedades lipossolubilizantes 

apresentadas por hidrocarbonetos de cadeia curta, o que pode levar à ocorrência do 

rompimento da membrana celular, inibição e, até mesmo, inviabilização do 

crescimento celular. Com o aumento da cadeia carbônica, estes compostos tornam-

se menos disponíveis ao ataque microbiano devido à hidrofobicidade, dificultando, 

assim, a biodegradação (BALBA et al. 1998b). 

O benzeno, o tolueno e os xilenos são os hidrocarbonetos mais abundantes 

nas frações leves do petróleo, como a gasolina e o óleo Diesel. Estes compostos 

apresentam alguma solubilidade em água (ex: solubilidade do benzeno a 20 °C é de 

1780 mg.L-1.), podendo os mesmos serem transportados para locais distantes do 

ponto onde ocorreu o derramamento. Além disso, devido ao pequeno tamanho 

molecular e ao baixo ponto de ebulição, estes compostos podem ser volatilizados à 

temperatura ambiente, constituindo também, numa fonte de contaminação do ar 

atmosférico (BAKER & HERSON, 1994a). 

3.11 Solo 

A palavra solo é originária do latim “solum”, que significa piso, terra. 

Constituído pelas fases sólida, líquida e gasosa, e caracterizado por propriedades 

físico-químicas e microbiológicas, o solo pode ser definido como um sistema 
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multicomponente e poroso, formado por partículas minerais e compostos orgânicos 

(PREVEDELLO, 1996). 

Bastante heterogêneo, possui características como a densidade e resistência 

variáveis em função de sua compactação e profundidade. Para o solo superficial 

(normalmente estudado em casos de contaminação), pode-se considerar a 

densidade entre 1400 kg/m³ a 1600 kg/m³ para elevada compactação, 

aproximadamente 1140 kg/m³ para compactação relativa (como o caso de 

estacionamentos não pavimentados ou ruas de terra) e inferior a 1000 kg/m³ em 

locais de solo “fofo”, rico em matéria orgânica (ARAÚJO, 2006; GEOGRAPHY AT 

PLYMOUTH, 2007). 

3.12 Características físico-químicas do solo 

De forma geral, o solo pode ser descrito como formado por três fases 

principais, sendo, a sólida, constituída por partículas minerais e compostos 

orgânicos (matriz); a líquida e a gasosa, que, juntas chegam a ocupar grande parte 

do volume, compondo a porosidade total (KOOP, 2005). 

A fase sólida deste meio abriga as frações minerais (solo em si), orgânica 

(decomposição por atividade microbiana) e o húmus, conforme detalhado: 

 fração mineral. Originada da desintegração das rochas, corresponde a 

menos de 50% do volume do solo e contribui, juntamente com a matéria 

orgânica para a formação de agregados e para a estruturação do solo. Essa 

fração exerce importância na disponibilidade de nutrientes, na aeração, na 

retenção e no movimento da água. As diferenças nos diâmetros das 

partículas de material formam as três principais frações texturais: areia, silte e 

argila, variando, respectivamente, do mais para o menos poroso. 

Quimicamente, a fração mineral do solo é constituída por aluminosilicatos, 

óxidos, carbonatos e argilas e sua atividade varia com o tamanho das 

partículas, sendo quase nula na areia e de maior reatividade nas demais 

(PREVEDELLO, 1996). 

 matéria orgânica. Materiais orgânicos de origem animal ou vegetal, 

decompostos principalmente por atividade microbiana, constituem a matéria 

orgânica presente no solo. A população microbiana produz enzimas tais como 

desaminases, fosfatases e sulfatases, as quais atuam na liberação de 
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nitrogênio, fósforo, enxofre e outros nutrientes que estejam presentes como 

constituintes das moléculas orgânicas presentes no solo. 

 húmus. Essa fração do solo é formada por materiais escuros e complexos, 

subdivididos em três classes: humina (proveniente de resíduos vegetais), 

ácidos fúlvicos (decomposição de substâncias heterogêneas) e ácidos 

húmicos (degradação de compostos recalcitrantes). 

Representada pela água ou solução iônica do solo, a fase líquida, 

isoladamente, caracteriza a umidade total do meio, fator físico-químico de maior 

interferência no desenvolvimento microbiológico, afetando diretamente as atividades 

de biorremediação (PREVEDELLO, 1996). 

A porosidade de aeração e a porosidade livre de água caracterizam a fase 

gasosa do solo, principalmente composta pelos gases oxigênio, amônia, dióxido de 

carbono e vapor d’água. A proporção destes gases seleciona as atividades 

microbiológicas no local, que podem ser aeróbias ou anaeróbias. É importante 

ressaltar que, mesmo em solos bastante aerados, em camadas mais profundas 

haverá atividade anaeróbia (PREVEDELLO, 1996). 

3.13 Características microbiológicas do solo 

Composta por bactérias, fungos, algas, protozoários, nematóides e vírus, a 

microfauna do solo é bastante rica e dependente das características da região ou da 

profundidade do mesmo. 

As bactérias constituem o grupo de micro-organismos mais abundante do 

planeta, sendo encontradas em todas as regiões. Seres unicelulares, procariontes e 

com parede celular são os organismos mais importantes do ponto de vista da 

biorremediação, possuindo uma série de representantes capazes de exercer a 

degradação completa dos hidrocarbonetos (AL-AWADHI, 1998; BENTO, 2005). 

Também capazes de contribuir para a degradação de produtos de petróleo, 

os fungos, seres eucariontes, uni ou pluricelulares existem em grande diversidade 

nos solos (cerca de 700 espécies diferentes, formadas por 170 gêneros), agregando 

cerca de 30 espécies nas atividades de biorremediação de hidrocarbonetos (AL-

AWADHI, 1998; BENTO, 2005; KOOP, 2005). 

Na Tabela 6 encontram-se listados os principais gêneros de micro-

organismos (fungos e bactérias) capazes de executar degradação de 

hidrocarbonetos no solo. É importante ressaltar que estas espécies existem 
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naturalmente e são capazes de recuperar uma área contaminada em um processo 

chamado sucessão biológica ao longo de um período entre 50 a 100 anos. 

Quando se trata de biorremediação, em especial, faz-se necessário o 

monitoramento de determinadas propriedades, tais como (AL-AWADHI, 1998; 

KOOP, 2005): 

• disponibilidade de carbono e demais fontes de energia; 

• presença de nutrientes minerais como nitrogênio, fósforo, enxofre, 

ferro, potássio, cálcio, magnésio e manganês; 

• composição iônica do solo; 

• quantidade de água disponível; 

• temperatura local e variações; 

• pressão atmosférica local e variações; 

• composição gasosa do solo; 

• radiação eletromagnética; 

• manutenção do pH; 

• potencial de oxirredução; 

• características genéticas das espécies locais; e, 

• interações entre os micro-organismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Tabela 6. Gêneros de bactérias e fungos responsáveis pela degradação de 
hidrocarbonetos. 

BACTÉRIAS FUNGOS 

Acromobacter Acremonium Saccharomyces 

Acinetobacter Aspergillus Scolechobasidium 

Alcaligenes Aureobasidium Sporobolomyces 

Arthobacter Beauveria Sprotrichum 

Bacillus Botrystis Spicaria 

Brevibacterium Candida Tolypocladium 

Chromobacterium Crysosporium Torulopsis 

Corynebacterium Cladosporium Trichoderma 

Cytophaga Cochiobolus Verticillium 

Erwinia Cylindrocarpon  

Flavobacterium Debaryomyces  

Micrococcus Fusarium  

Mycobacterium Geotrichum  

Nocardia Gliocladium  

Proteus Graphium  

Pseudomonas Humicola  

Sarcina Monilia  

Serratia Mortirella  

Spirillum Paecilomyces  

Streptomyces Penicillium  

Vibrio Phorma  

Xanthomonas Rhodoturulla  

Fonte: WONG et al., 1997. 
 

Para solos contaminados, mais alguns parâmetros devem ser monitorados de 

modo a garantir a qualidade e a eficiência das atividades microbiológicas naturais ou 

desenvolvidas na área, tais como: 

• heterogeneidade dos contaminantes locais; e, 

• extremas concentrações de determinados compostos, que podem se 

tornar inibitórias ou tóxicas aos micro-organismos. 

3.14 Transporte de contaminantes no solo 

A introdução de uma substância no meio, quando em quantidades 

significativas, leva ao pronto espalhamento longitudinal (horizontal), com a 
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degradação visível e formação de manchas no solo. Acompanhado a este, ocorre, 

também, o espalhamento gravitacional, responsável pela migração do poluente da 

zona insaturada até o lençol freático, com acúmulo das substâncias sobre a 

superfície da água (WONG et al., 1997). 

O processo inicial de espalhamento, caracterizado como dispersão superficial 

ou difusão lateral, varia de caso para caso, dependente de características tais como 

a declividade do terreno onde ocorreu a introdução, porosidade do solo local, 

condições meteorológicas (incidência de chuvas e secas), além de fatores 

antropológicos como a taxa de derramamento e o volume de contaminante. 

Os hidrocarbonetos, ao serem liberados para o ambiente a partir de 

vazamentos ou acidentes, migram verticalmente pela zona não saturada sob a 

influência das forças gravitacional e capilar. Alguma expansão horizontal também 

ocorrerá devido à atração das forças capilares.  

O termo forças capilares refere-se às forças que influenciam o movimento dos 

hidrocarbonetos em fase líquida pelos interstícios do solo ou poros. Essas forças 

dependem do encharcamento com água ou com hidrocarbonetos em fase líquida; 

das propriedades físicas e químicas dos hidrocarbonetos em fase líquida; e das 

características do solo (GUIGUER, 2000). 

O escoamento dos hidrocarbonetos em meio saturado sempre é bifásico por 

serem compostos orgânicos que apresentam baixa miscibilidade em água. A fase 

composta pelos hidrocarbonetos recebe a denominação de “non-aqueous phase 

liquid” ou NAPL ou fase líquida não aquosa. De acordo com a densidade do 

hidrocarboneto, existem dois tipos de NAPLs: 

- LNAPL (light non-aqueous phase liquid ou fase líquida não aquosa leve) 

caracterizada por possuir densidade menor que a água. Os hidrocarbonetos com 

essa característica estão comumente associados com a produção, refino e 

distribuição de produtos do petróleo, por exemplo, a gasolina, o óleo Diesel e o 

querosene;  

- DNAPL (dense non-aqueous phase liquid ou fase líquida não aquosa densa) 

caracterizada por possuir densidade maior que a água. Os hidrocarbonetos com 

essa característica estão relacionados, principalmente, às atividades industriais, nas 

quais são utilizados, por exemplo, hidrocarbonetos clorados, PCBs (bifenilas poli-

cloradas), antraceno, pireno e fenol. 
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O transporte dos hidrocarbonetos no solo é caracterizado pela formação de 

quatro fases distintas que regulam o processo de migração do produto: fase líquida 

residual, fase líquida livre, fase dissolvida e fase vapor. A partição entre as fases é 

determinada pelos fenômenos da dissolução, volatilização e adsorção. 

A fase líquida residual pode existir no solo como resíduos líquidos 

relativamente imóveis, adsorvidos ou retidos entre os sólidos do solo. O líquido livre 

não residual que passa pelo solo é chamado de fase líquida livre, que, quando 

atinge o nível d’água subterrâneo, passa a flutuar sobre a mesma. Os 

hidrocarbonetos em fase dissolvida podem estar presentes na superfície sólida do 

solo formando películas, ou na água do solo. Quando atingem o nível d’água 

subterrâneo formam a chamada pluma de contaminação. Os hidrocarbonetos em 

fase de vapor podem existir como componentes do vapor do solo, podendo também 

se condensar e adsorver-se na superfície sólida ou dissolver-se na água do solo. 

O transporte da LNAPL pelas zonas não saturadas e saturadas depende da 

quantidade de hidrocarbonetos liberados ao meio. Um pequeno volume de LNAPL 

flui pela zona não saturada até atingir o estado de saturação residual, em razão do 

desenvolvimento de um sistema de quatro fases como resultado da entrada de 

LNAPL nesta zona, com a seguinte ordem de grau de molhabilidade: água > LNAPL 

> ar (MARIANO, 2006). 

Esses processos são responsáveis pelo transporte de contaminantes através 

de áreas bastante extensas. 

Os grandes derrames geram um fornecimento contínuo de hidrocarbonetos 

para a zona não saturada, favorecendo uma condutividade hidráulica progressiva e 

contínua e formando uma depressão de interface zona saturada – LNAPL, na qual 

os hidrocarbonetos se acumulam. No caso de remoção ou esgotamento da fonte de 

contaminação, os hidrocarbonetos presentes na zona não saturada continuam a 

migrar para níveis mais profundos, estacionando quando a concentração de 

hidrocarbonetos atinge o nível de saturação residual e não pode mais avançar. Caso 

contrário, continua a mover-se para baixo recarregando a depressão localizada 

sobre o nível da água subsuperficial, produzindo um espalhamento lateral maior 

sobre a franja capilar (HASAN, 1996). 
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3.15 Água 

A água cobre mais de 70% da superfície terrestre e é vital para toda a vida no 

planeta. É a substância mais abundante da natureza, ocorrendo nos rios, lagos, 

oceanos, mares e nas calotas polares. Dentre os diversos reservatórios, mais de 

99% correspondem aos oceanos, às geleiras e à umidade dos solos e do ar. 

O total de água doce no planeta corresponde a 3% de toda água da Terra, (os 

97% restantes são de água salgada), dos quais 2% fazem parte da calota glacial, 

não disponível na forma líquida. Portanto, verdadeiramente apenas 1% do total de 

água do planeta é de água doce na forma líquida, incluindo as águas dos rios, dos 

lagos e as subterrâneas. Estima-se que apenas 0,02 % deste total corresponda à 

disponibilidade efetiva de água doce com a qual a humanidade pode contar, em 

termos médios e globais, para sustentar-se e atender às necessidades ambientais 

das outras formas de vida, das quais não pode prescindir. Dos 1% da água doce 

líquida disponível no planeta, 10% está localizada em território brasileiro. 

A água é considerada a mais abundante das substâncias encontradas na 

crosta terrestre. O planeta possui um suprimento abundante de água calculado em 

cerca de 1400 milhões de quilômetros cúbicos de água líquida. Calcula-se que cerca 

de 71% da superfície da Terra encontra-se coberta de água e, deste total, 97% são 

águas oceânicas.  

3.16 Propriedades físicas e químicas da água 

A água constitui um dos compostos de maior distribuição e importância na 

crosta terrestre. Sua importância para a vida está no fato de que nenhum processo 

metabólico ocorre sem a sua ação direta ou indireta. A água no estado líquido 

possui maior densidade do que no estado sólido (gelo), fato este de grande 

significado para a distribuição dos organismos aquáticos. Isto porque se o gelo não 

flutuasse na água, os lagos e rios de regiões frias se congelariam totalmente durante 

o inverno, o que provocaria a morte de todos os organismos. 

Algumas das propriedades físicas da água estão dispostas na Tabela 7. 
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Tabela 7. Algumas propriedades físicas da água. (Segundo QUAGLIANO & 
VALLARINO, 1979). 
Ponto de fusão a 1 atm 0,0 °C 

Ponto tríplice 0,01° C, 4,60 torr 

Ponto de ebulição a 1 atm 100,00 °C 

Ponto crítico 347,0 °C, 218 atm 

Densidade do sólido a 0 °C 0,917 g/cm3 

Densidade do líquido a 0 °C 0,999 g/cm3 

Densidade do líquido a 4 °C 1,000 g/cm3 

Densidade do líquido a 10 °C 0,999 g/cm3 

Densidade do líquido a 25 °C 0,997 g/cm3 

Densidade do líquido a 100 °C 0,958 g/cm3 

Capacidade calorífica do líquido 1,00 cal/g x °C 

(de 14,5 °C – 15,5 °C) 18,00 cal/g x °C 

Calor de fusão a 0 °C 1,44 kcal/mol 

Calor de vaporização a 100 °C 9,71 kcal/mol 

Constante dielétrica a 25 °C 78,5 

3.17 Técnicas emergenciais de recuperação de áreas contaminadas (AC) 

A recuperação de uma área contaminada pode ser conseqüente de um 

processo de aplicação de medidas corretivas necessárias para isolar, conter, 

minimizar ou eliminar a contaminação visando à utilização futura dessa área para 

um determinado uso (CETESB, 2001). Em outras palavras, recuperar um 

determinado local significa restaurar as condições naturais, de modo a viabilizar a 

“multifuncionalidade” e a reutilização desta área para um determinado fim. Para isto, 

podem ser utilizados dois tipos de medidas: aquelas que se destinam à 

compatibilização ao uso atual ou futuro e aquelas voltadas para a remediação em si. 

As medidas de compatibilização ao uso atual ou futuro compreendem a 

definição de uma utilização, com a contaminação ainda presente na área, capaz de 

garantir que não existirão vias de transporte de contaminantes ou receptores 

expostos à contaminação. É importante ressaltar que esta alternativa não combate o 

problema, apenas o passivo da área contaminada em desuso, e depende 

diretamente dos resultados da Avaliação de Risco desenvolvida. 

As medidas de remediação visam desde a contenção ou isolamento da 

contaminação até o tratamento dos meios contaminados, visando à eliminação ou 

diminuição da concentração de contaminantes a teores aceitáveis ou previamente 
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definidos. Ambas as técnicas podem ser utilizadas mutuamente, de modo a 

aumentar a eficiência do trabalho desenvolvido. 

Atualmente, a opção por medidas de remediação tem sido uma constante 

devido ao fácil acesso e à idéia de proteção ao meio ambiente. A utilização destas 

técnicas tem se mostrado cada vez mais viável para as empresas, principalmente 

frente ao pronto atendimento, quando apenas um pequeno volume de solo e/ou 

água encontra-se afetado. Este atendimento imediato necessita de técnicas que não 

dependam de um estudo muito longo, de modo a serem aplicadas poucos 

momentos após o acidente. Dentre as medidas emergenciais mais exploradas, estão 

o aterramento de resíduos, a biorremediação direta, a incineração e co-

processamento em fornos de cimento, todas aplicáveis aos casos de contaminação 

por óleo Diesel. 

3.18 Aterramento de resíduos  

Esta técnica é mais uma medida de remediação de área contaminada e visa o 

isolamento ou a contenção dos contaminantes, pela retirada do material de seu local 

original ou de produção e armazenamento em áreas específicas. Nestes locais, são 

realizados acondicionamentos em condições que visam o afastamento da população 

e do meio externo, utilizando uma estrutura especial de contenção (AMBIENTE 

BRASIL, 2007). Trata-se de uma forma de disposição de resíduos no solo, 

fundamentada em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, que 

garante um confinamento seguro em termos de poluição ambiental e proteção à 

saúde pública (CETESB, 1993). 

A utilização desta medida para a recuperação da área depende, 

primeiramente, de uma classificação do contaminante como resíduo. De acordo com 

a normatização brasileira, é possível classificá-los em três diferentes categorias 

(NBR 10.004, 2004): 

 Resíduos Perigosos (classe 1) são aqueles que apresentam riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição 

especiais em função de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 Resíduos Não-Perigosos, Não-Inertes (classe 2a) são os resíduos que 

não apresentam periculosidade, porém não são inertes; podem ter 

propriedades tais como combustibilidade, biodegradabilidade ou 
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solubilidade em água. São basicamente os resíduos com as 

características do lixo doméstico. 

 Resíduos Não-Perigosos, Inertes (classe 2b) são aqueles que, ao serem 

submetidos aos testes de solubilização e lixiviação, não têm nenhum de 

seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade da água. Isto significa que a água permanecerá 

potável quando em contato com o resíduo. Muitos destes resíduos são 

recicláveis. Estes resíduos não se degradam ou não se decompõem 

quando dispostos no solo (se degradam muito lentamente). Estão nesta 

classificação, por exemplo, os entulhos de demolição, pedras e areias 

retirados de escavações. 

3.19 Biorremediação  

Pode ser definida como o uso de micro-organismos vivos para remoção de 

poluentes do solo, água e gases, podendo ser aliada a duas técnicas: 

bioaumentação e bioestimulação (PANDEY et al., 2000), conforme já discutido. O 

emprego de micro-organismos conhecidos no tratamento de rejeitos potencialmente 

tóxicos, incluindo hidrocarbonetos de petróleo, é uma prática habitual em alguns 

países desenvolvidos. Os sistemas biológicos utilizados consistem de micro-

organismos e plantas, no entanto, a biodegradação com micro-organismos é a 

opção mais frequentemente empregada. 

A medida biocorretiva a ser adotada em um determinado sistema dependerá 

de vários fatores como, por exemplo, das condições do local (do pH, do teor de água 

no solo, da quantidade de nitrogênio, de potássio e de fosfato) e da quantidade e da 

toxicidade dos contaminantes presentes. 

O solo possui, naturalmente, diversos micro-organismos com atividades 

metabólicas variadas capazes de degradar o óleo cru. Entretanto, a biorremediação 

em solos contaminados com óleo cru é limitada devido à baixa concentração de 

hidrocarbonetos disponível (baixa solubilidade em água, alta fixação sobre a matriz 

do solo e pouca transferência dos poluentes absorvidos da fase sólida para a fase 

aquosa). 

Para a recuperação de áreas contaminadas com derivados de petróleo, a 

biorremediação se apresenta como uma alternativa atrativa, à medida que permite 

uma relação custo-benefício interessante, além de ser de simples manutenção, 
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aplicável às áreas extensas, e promover a completa degradação dos poluentes 

(BENTO, 2004). É importante ressaltar, apenas, de que a degradação de qualquer 

tipo de óleo depende não de uma única espécie, mas de várias colônias de micro-

organismos, sendo os gêneros mais utilizados: Nocardia, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Micrococcus, Arthrobacter, Corynebacterium, Achromobacter, 

Rhodococcus, Alcaligenes, Mycobacterium, Bacillus, Aspergillus, Mucor, Fusarium, 

Penicillium, Rhodotorula, Candida e Sporobolomyces. 

3.20 Legislação Ambiental Brasileira envolvendo Áreas Contaminadas  

Promulgadas no final da década de 80, as primeiras legislações específicas 

sobre área contaminada possuíam caráter predominantemente corretivo, sem tratar 

muito de aspectos preventivos no sentido de evitar futuras contaminações, além de 

garantir a qualidade ambiental de solo e água subterrânea. Preestabelecendo 

critérios de qualidade e regulamentando as medidas que visam o saneamento do 

meio, as leis abordam as questões de responsabilidades, valores referenciais sobre 

qualidade, as exigências a respeito da investigação, avaliações de risco e da 

remediação, entre outros assuntos relativos às áreas contaminadas (CETESB, 

2001). 

Baseada na legislação alemã, que iniciou com a conceituação do solo como 

um bem instituído a proteger, a legislação ambiental brasileira relativa à área 

contaminada ainda apresenta lacunas importantes a serem preenchidas. De 

qualquer forma, seu formato atual já aborda itens como preservação e recuperação 

da qualidade ambiental, instrumentos legais como as políticas nacional ou estadual 

de meio ambiente, e diretrizes e normas para o controle da poluição, as quais 

fornecem instrumentos legais para atuação dos órgãos ambientais. 

Como princípio geral, a Constituição Federal Brasileira de 1988, quando trata 

do assunto meio ambiente em seu capítulo VI, enuncia: “Todos têm direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Em torno desta 

idéia, as demais leis, não especificamente para área contaminada mas, para o meio 

em geral, prevêem sanções àqueles que promovem destruição ou degradação, 

aplicando penas administrativas, multas e obrigatoriedade de recuperação, 
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configurando assim o princípio intitulado “Poluidor-Pagador” (LEI FEDERAL n° 

6.938/81; LEI FEDERAL n° 9.605/98). 

Neste contexto, especificamente, para as áreas contaminadas com óleo 

Diesel, a legislação brasileira se apresenta muito contraditória e fortemente apoiada 

nos preceitos desenvolvidos para problemas ambientais com derivados de petróleo, 

especialmente no que se trata de postos de combustível. Sendo assim, a 

recuperação de áreas degradadas com este poluente acaba voltada para o 

monitoramento de parâmetros como PHA, benzeno, tolueno, xileno e etil-benzeno 

(BTEX), os quais podem não se apresentar de forma significativa para o 

contaminante, mascarando a avaliação do local. 

De modo a garantir um maior detalhe no estudo da presença deste tipo de 

produto no meio, indicações da USEPA recomendam a utilização do parâmetro TPH 

para monitoramento e avaliação destas áreas, verificando, assim, a presença de 

hidrocarbonetos de petróleo de uma forma geral (USEPA, 2005). Porém, esta 

metodologia é bastante inovadora, principalmente quando se refere à remediação de 

solos e águas subterrâneas, sendo o parâmetro muito pouco citado nas listas de 

valores de referência, alerta, prevenção e intervenção de todo o mundo (CETESB, 

2001). 

Suprindo esta deficiência atual, juntamente com a indicação do TPH como 

parâmetro para avaliação e monitoramento de áreas degradadas com derivados de 

petróleo, a USEPA elaborou uma coletânea de casos de sucesso desenvolvidos por 

todo o mundo, de modo a serem utilizados como exemplo, desde os métodos até os 

valores limites do contaminante no solo. 

Para o caso em análise neste trabalho, de uma forma geral, foram utilizados 

valores entre 50 e 100 ppm para áreas de solo contaminadas com óleo Diesel e 

valores menores que 5,0 ppm para água contaminada (USEPA, 2005). 
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4 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

Neste capítulo, encontram-se descritos os materiais, equipamentos e a 

metodologia utilizados no decorrer deste projeto. 

4.1 Equipamentos 

Os principais equipamentos utilizados no trabalho foram: 

 balança analítica Sartorius com precisão de 0,01 g; 

 balança analítica Scientech com precisão de 0,0001 g; 

 cromatógrafo em fase gasoso com detetor de ionização de chama 

Finnigan, modelo 9001; 

 rota-evaporador; 

 ultrassom. 

4.2 Vidraria 

Para o estudo, tanto em laboratório quanto em campo, foram necessários os 

seguintes instrumentos analíticos: 

 balões de 250 ml, com boca esmerilhada 24/40; 

 béqueres de 250 ml; 

 erlenmeyers de 125 mL com tampa; 

 frasco lavador de gases; 

 frascos âmbar de 1000 mL com tampa; 

 funis de haste curta; 

 pipetas graduadas de 20 mL. 

4.3 Reagentes 

Para a extração e caracterização dos componentes do solo contaminado 

foram utilizados os seguintes reagentes: 

 acetona PA, marca Merck; 

 ácido clorídrico, marca Vetec ; 

 diclorometano PA, marca Merck; 

 hexano PA, marca Merck; 

 sulfato de sódio anidro, marca Vetec. 
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4.4 Outros materiais 

 agente biorremediador AgroRemed®, BR-CTBA, BR, desenvolvido pela 

Sarva BioRemed LLC de Trenton, Nova Jersey, a partir de solo 

contaminado de uma área no minicípio da Fazenda Rio Grande, Paraná. 

 caixas plásticas; 

 espátulas de alumínio; 

 espátulas de porcelana; 

 papel filtro; 

 pás de plástico. 
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5 METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia de trabalho seguiu a ordem cronológica apresentada na 

sequência: 

 Testes preliminares com o agente biorremediador utilizado neste 

trabalho; 

 Teste com solo dopado com óleo Diesel. 

 Teste com água dopada com óleo Diesel. 

 Reconhecimento do local do estudo de caso. 

 Definição do local e coleta das amostras de solo e água de campo. 

 Dosagem da contaminação por hidrocarbonetos no solo e na água 

coletados no campo. 

 Montagem do sistema para o processo de biorremediação nas 

amostras de solo e água coletados no campo. 

 Monitoramento periódico do teor de TPH no solo de campo e óleos e 

graxas na água de campo após a aplicação do biorremediador. 

 Avaliação do efeito da aeração nas amostras de água de campo 

durante o processo de biorremediação. 

 Análise dos resultados. 

 Avaliação econômica. 

5.1 Procedimentos experimentais 

5.1.1 Teste laboratorial preliminar com o agente biorremediador comercial em solo 

contaminado artificialmente com óleo Diesel. 

Para monitorar a eficiência do processo de biorremediação utilizando o 

AgroRemed®, BR-CTBA, foi indicado, pelo fabricante do produto, o método 

gravimétrico de determinação de TPH como uma ferramenta adequada. 

Para este teste foi utilizado solo isento de TPH, coletado nos arredores da 

UFPR. Este solo foi contaminado, em laboratório, com 23.000 mg.kg-1 de óleo 

Diesel. Por aspersão foi dosado o agente biorremediador, deixando-o bastante 

umedecido. Após a aspersão, foi monitorado o decaimento da concentração do óleo 

em contato com o agente biorremediador, sendo, então, coletadas amostras 
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periódicas para monitorar a eficiência do processo de descontaminação pelo ensaio 

de TPH, por gravimetria. 

O procedimento de ensaio realizado para monitorar o agente biorremediador 

está ilustrado no Esquema 7. 

 

Esquema 7. Esquema utilizado para monitorar a eficiência do agente biorremediador 
comercial. 

5.1.2 Teste laboratorial preliminar com o agente biorremediador comercial em água 

contaminada artificialmente com óleo Diesel. 

Para a biorremediação da água com melhor desempenho, menor custo e 

tempo, foram testadas diferentes porcentagens do agente biológico em relação ao 

volume de água a ser tratada. Neste teste foi utilizada água destilada contaminada 

artificialmente com óleo Diesel. 

Esta água foi dividade em 4 partes, todas com 100 mg.L-1 de óleo Diesel e 

com diferentes volumes do produto biorremediador e foi monitorada a atuação das 

bactérias na água até o desaparecimento do óleo na superfície da água – inspeção 

visual. 

  Pesagem das amostras de solo   

Extração com  hexano e  

acetona em   Ultra - som   

Filtração após adição de sulfato de sódio   

  

Coleta do filtrado em balão previamente pesado   

  

Evaporação do   solvente   

  

Resultado = diferença de massas (mg/kg )   
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5.1.3 Reconhecimento do local do estudo de caso 

O local de estudo deste trabalho foi a usina termelétrica de Santana, 

pertencente à Eletronorte. Está localizada no município de Macapá – AP, região 

norte do Brasil, onde está localizada grande parte das usinas termelétricas do Brasil 

abastecidas por óleo Diesel. 

No Amapá, a Eletronorte dispõe de uma potência instalada de 256,1 MW, a 

92,7% daquela efetivamente disponível no Estado. O parque combina geração 

hídrica e térmica. Os 78 MW de potência instalada da hidrelétrica de Coaracy Nunes 

são complementados por 156,8 MW da Usina Termelétrica Santana, localizada na 

cidade de Santana – AP (Figura 8). No período de seca, no reservatório de Coaracy 

Nunes, entre setembro e dezembro, a Térmica Santana supre a necessidade de 

energia elétrica no Estado. No período chuvoso, quando a hidrelétrica opera a plena 

carga, a usina térmica atua como complemento de carga. Por se utilizar do óleo 

Diesel para a geração de energia, esta usina termelétrica possui diversas áreas 

contaminadas com este combustível. No sistema da UTE há caixas de separação, 

água-óleo ( 

Figura 10) para onde o óleo Diesel que sobrou da queima para a geração de 

energia migra e, por um processo físico, é separado da água. O óleo sobrenadante é 

retirado e a água, localizada na parte inferior da caixa, é emitida via córregos ao 

meio ambiente com parcelas de contaminação pelo óleo que não é totalmente 

extraído (Figura 11).  

 

Figura 8. Vista aérea da cidade de Santana – AP. 
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Figura 9. UTE - Usina Termelétrica Santana. 
 

  
Figura 10. Caixa de separação água-óleo da UTE – Santana. 
 

  

Figura 11.  Saída da caixa de separação. 
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5.1.4 Definição do local e coleta das amostras de solo e água de campo 

As amostras foram coletadas em áreas nas quais não estão instalados os 

sistemas operacionais da UTE. A água proveniente da caixa de separação, 

contaminada com óleo Diesel, é liberada direto para o meio ambiente. Na jusante da 

caixa de separação forma-se um lago proveniente da constante liberação de água. 

Este lago, (Figura 12), recebe água contaminada com óleo Diesel. O solo, por 

conseguinte, pode ser contaminado devido à parcela de óleo Diesel que este 

recebe, proveniente da água contaminada que o percola. 

Para a investigação da contaminação, definiram-se os pontos de coleta de 

solo e de água: 

- as amostras de solo foram coletadas ao redor do lago formado pela 

constante liberação de água vindo da caixa de separação. 

- as amostras de água foram coletadas na jusante da caixa de separação. 

Para a coleta de solo foram utilizadas pás de plástico e sacos plásticos. Estas 

amostras de solo foram acondicionadas em caixas de isopor e enviadas ao 

laboratório do LACTEC no dia seguinte ao da coleta. Na Figura 12, estão ilustradas 

as coletas de solo ao redor do lago, na jusante da caixa de separação na UTE – 

Santana. 

  

Figura 12. Coleta de solo ao redor do lago, na jusante da caixa de separação. 
 

Para a coleta de água na jusante da caixa de separação foram utilizados 

frascos de vidro âmbar previamente preparados, utilizando-se ácido nítrico, 

conforme Standard Methods 21ª ed. 2005 – 5220B, como preservante das amostras. 

Após coleta, as mesmas foram acondicionadas em caixas metálicas protegidas 

internamente por espumas para garantir segurança no envio das amostras. Na 

Figura 13 estão ilustradas as coletas de amostra de água na jusante da caixa de 

separação na UTE – Santana. 
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Figura 13. Coleta de água na jusante da caixa de separação. 
 

5.1.5 Dosagem da contaminação por HC no solo e na água coletados em campo 

As amostras de solo e de água coletadas na UTE – Santana foram enviadas 

ao laboratório do LACTEC. Para determinação do teor de TPH no solo utilizou-se a 

cromatografia em fase gasosa. Para a determinação de óloes e graxas na água, a 

metodologia foi baseada na norma “APHA - Standart Methods for the Examination of 

Water and Wasterwater”. 

5.1.6 Montagem do sistema para o processo de biorremediação nas amostras 

coletadas no campo 

Para a dosagem da contaminação no solo, foi montado, em laboratório, um 

sistema em caixa de polipropileno transparente com tampa, de dimensões 0,48 m de 

comprimento por 0,33 m de largura, totalizando uma área interna de 

aproximadamente 0,16 m². 

Foram utilizadas duas caixas, uma contendo solo identificado como padrão 

(solo isento de TPH contaminado artificialmente com óleo Diesel) e a outra com o 

solo coletado na UTE (solo de campo). As amostras de solo foram alocadas em uma 

caixa ou “container”, conforme ilustrado na Figura 14. Este procedimento foi 

executado de forma a simular a contaminação do solo por óleo Diesel. 
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Figura 14. Sistema piloto de biorremediação de solo contaminados com óleo Diesel. 
 

Na caixa à esquerda, (A), ilustrada na Figura 14, encontra-se o solo padrão 

(isento de TPH contaminado artificialmente). Este solo foi contaminado com óleo 

Diesel para simular a contaminação em um caso real em pequena escala. Também 

foi testado, paralelamente, com o solo de campo para avaliação do potencial do 

produto biorremediador em 2 diferentes tipos de solo. No sistema montado para 

biorremediar as amostras de solo, foram colocados 1,3 kg de solo isento de TPH e 

adicionado 12 mL de óleo Diesel. Na Tabela 8 estão mostrados os parâmetros 

utilizados nos cálculos realizados no projeto para a contaminação do sistema. 

Após a adição do óleo Diesel no solo, este foi homogeneizado utilizando-se 

pás de porcelana visando a homogeneização da amostra. O sistema foi mantido por 

48 h para uma melhor percolação do contaminante e para a realização do teste de 

TPH na amostra para determinação real do óleo incorporada no solo padrão. 

Na caixa à direita, (B), mostrada na Figura 14, encontra-se o solo coletado na 

UTE (solo de campo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B A 
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Tabela 8. Parâmetros utilizados nos cálculos para a contaminação do solo 
identificado como padrão no sistema piloto. 

Parâmetros trabalhados Valor aproximado Unidades 

Volume de solo 0,0009 m³ 

Densidade média do solo 1500 kg/m³ 

Massa de solo 1,3 Kg 

Contaminação desejada 3500 mg/kg 

Massa de óleo 0,005 Kg 

Densidade média do óleo Diesel 860 kg/m³ 

Detecção do óleo pelo método de 

extração com solventes 
45% % 

Volume de óleo 0,005 L 

Volume Necessário 0,012 L 

Volume Adicionado de Óleo 

Diesel 
12 mL 

 

O sistema piloto para o bio-tratamento da água foi montado conforme 

ilustrado na Figura 15, simulando a contaminação da água por óleo Diesel. Nas 

caixas da frente o bio-tratamento foi realizado sob borbulhamento de ar sintético e 

nas do fundo, sem borbulhamento de ar. Como padrão de referência, foi utilizado 

água destilada no LACTEC contaminada artificialmente com óleo Diesel para 

avaliação do potencial do produto biorremediador em diferentes tipos de água (com 

nutrientes e sem nutrientes). 

 

 

Figura 15. Sistema piloto de biorremediação de água contaminadas com óleo Diesel. 
 

Para a contaminação da água, utilizada como padrão e simulando um caso 

real em pequena escala, foi montado um sistema piloto para biorremediação das 

amostras de água. Nas caixas, à esquerda, (A) e (B), mostrado na Figura 15, têm-se 

A 

B 

C 

D 
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as amostras de água padrão com e sem borbulhamento. À direita da Figura 15, 

caixas (C) e (D), estão ilustradas as amostras de campo, com e sem borbulhamento. 

Na Tabela 9, estão mostrados os parâmetros utilizados nos cálculos utilizados no 

projeto da contaminação do sistema empregando a água como substrato 

contaminado ou não. 

Tabela 9. Parâmetros utilizados nos cálculos do projeto de contaminação do sistema 
piloto para amostra de água identificada como padrão. 

Parâmetros trabalhados Valor aproximado Unidade 

Volume de água 0,008 m³ 

Densidade da água 1000 kg/m³ 

Massa de água 0,008 Kg 

Contaminação desejada 100 mg/L 

Massa de óleo 0,0007 Kg 

Densidade média do óleo Diesel 860 kg/m³ 

Volume de óleo 0,0008 L 

 

Após a adição de óleo Diesel na água, foram realizados ensaios periódicos 

para monitoramento de óleos e graxas. 

5.1.7 Monitoramento periódico do teor de TPH no solo de campo e óleos e graxas 

na água de campo após a aplicação do biorremediador   

A avaliação da ação biorremediadora do agente biológico sobre a amostra de 

solo contaminada com óleo Diesel está ilustrado no esquema Esquema 16. 
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 Esquema 16. Esquema utilizado para monitoramento periódico do teor de TPH em 
amostras de solo. 
 

O procedimento utilizado para a avaliação da biorremediação na água após 

contaminação com óleo Diesel está representado no Esquema 17. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amostras de solo   
biorrremediadas   

  

  

Biorremediação com   
Agro Remed® 

 
 

  

TPH por cromatografia   

            Amostras de solo 
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Esquema 17. Procedimento utilizado para biorremediar as amostras de água 
contaminadas com óleo Diesel. 
 

A sequencia do tratamento dado às amostras de solo e água, após contato 

com o agente biorremediador, a as técnicas (cromatografia gasosa e óleos e graxas) 

utilizadas para avaliar a eficiência da biorremediação, estão ilustradas no Esquema 

18 e Esquema 19, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminação de água com Diesel 

V = 16 L 

 

Amostra de água (8 L) 

contaminada com 

0,8 ml de óleo Diesel 

 

Amostra de água (8 L) 

contaminada com 

0,8 ml de óleo Diesel 

 

 

Amostra de H20 + 

Biorremediador 

 

Ensaios periódicos de 

Óleos e Graxas 

 

Amostra de H20 + 

Biorremediador 

 

Ensaios periódicos de 

Óleos e Graxas 

 

Adição do 

Biorremediador 

 

Borbulhamento 

com ar sintético 

 

Adição do 

Biorremediador 

 

Sem borbulhamento 
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Esquema 18. Tratamento dado às amostras de solo, após contato com o agente 
biorremediador, para avaliar a eficiência da biorremediação, analisado por 
cromatografia em fase gasosa. 
 

 

  

Esquema 19. Tratamento dado às amostras de água, após contato com o agente 
biorremediador, para avaliar a eficiência da biorremediação, analisado por óleos e 
graxas. 

 Pesagens das amostras 

Extração com hexano e acetona 

Adição de sulfato de sódio e filtragem 

Evaporação do solvente 

Adição de diclorometano no balão 

Injeção no cromatógrafo e quantificação por padrão externo (diesel em diclorometano) 

 

Adição da amostra em funil de 

separação 

Extração com hexano  

Recolhimento da fase orgânica em Erlenmeyer 

Adição de sulfato de sódio e 

filtragem 

Evaporação do solvente 

Quantificação de óleos e graxas por gravimetria 
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5.1.8 Avaliação do efeito da aeração nas amostras de água contaminada com óleo 

Diesel durante o processo de biorremediação 

Com a finalidade de estudar o efeito da aeração no processo de 

biorremediação, foram aplicados, ao sistema piloto de tratamento, aeradores 

provenientes de ar comprimido. Este procedimento foi realizado devido ao fato do 

produto biorremediador ser composto de micro-organismos aeróbios, estes 

normalmente requerem oxigênio para crescer. 

5.1.9 Análise dos resultados 

Os resultados foram avaliados após cada valor obtido de TPH nas amostras 

de solo, óleos e graxas nas amostras de água. Conforme se apresentavam os 

resultados, com decaimento ou não dos teores de TPH e de óleos e graxas, estes 

indicavam a continuidade do tratamento.  

5.1.10 Viabilidade econômica 

Analisar a viabilidade econômica-financeira de um estudo significa estimar e 

analisar as perspectivas de desempenho financeiro do produto em questão. Neste 

estudo de caso, a viabilidade se faz necessária por se tratar de uma técnica de 

remediação que poderá ser utilizada em um determinado local. Esta técnica é 

bastante criteriosa, devendo ser analisada, principalmente, em termos da viabilidade 

ambiental e financeira. 

Neste estudo recomendou-se a tecnologia da biorremediação uma vez que é 

gerado um grande volume de material contaminado na UTE. O solo e a água 

contaminados podem ser tratados no local, sem a necessidade da retirada e 

destinação final. Esta técnica pode ser financeiramente vantajosa para a 

concessionária. 
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6 PROCEDIMENTOS INTERNOS E NORMATIZADOS 

Neste item são apresentados os procedimentos utilizados para a 

caracterização do processo de tratamento das amostras de solo impactadas com 

óleo Diesel. 

6.1 Método gravimétrico para quantificação de TPH no solo 

O método gravimétrico de análise do TPH em solo, baseado na ASTM D5765 

– Solvent Extraction of Total Petroleum Hydrocarbons from Soils and Sediments 

Using Closed Vessel Microwave Heating (1999), fundamenta-se na diferença de 

massa provocada pela presença do contaminante. Uma pequena massa de 

substrato foi adicionada a um volume de solvente, de modo a permitir a extração de 

hidrocarbonetos do solo para o líquido pela agitação por ultrassom. A este volume 

adiciona-se um sal higroscópico, de modo a reter a umidade da amostra. Assim, o 

efluente (solvente e contaminante) foi filtrado e recebido em um frasco de massa 

conhecida, sendo levado a um rota-evaporador para a evaporação do solvente. Em 

temperatura adequada ocorreu a evaporação dos solventes presentes, deixando 

apenas o óleo resultante da contaminação no frasco. Este foi novamente verificado 

quanto à sua massa, sendo utilizada regra simples (Equação 1) para quantificação 

de TPH no solo. 

 

 

 

6.2 Metodologia cromatográfica para quantificação de TPH no solo  

O ensaio de TPH para determinar o teor de hidrocarbonetos totais de petróleo 

remanescentes após o processo de biorremediação foi realizado por cromatografia 

em fase gasosa com detector de ionização de chama, procedimento interno do 

laboratório – LACTEC. 

A primeira etapa do ensaio foi a extração do óleo com os reagentes de grau 

cromatográfico, hexano e acetona, e posterior evaporação do solvente. No óleo 

restante após a evaporação do solvente, adicionou-se 1 mL de diclorometano e uma 

alíquota foi injetada no cromatógrafo. A análise foi realizada com uma coluna PONA 

(100% dimetil poli-siloxano) de 60 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro e com 

 
   

 gamostramassa

gantesfrascogdepoisfrasco
kgmgTPH

610)(
/




 

 Equação 1. 
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0,5 μm de espessura de filme. A análise foi realizada com temperatura programada, 

da seguinde forma: temperatura inicial de 40 oC durante 16 minutos; e taxa de 

aquecimento de 8,0 oC por minuto, até 280 oC, isoterma de 280 oC durante 19 

minutos, totalizando 65 minutos de análise cromatográfica. A amostra foi 

quantificada pela técnica do padrão externo, usando o óleo Diesel da Petrobras 

como padrão para a quantificação das amostras. 

6.3 Método gravimétrico para quantificação de óleos e graxas na água 

A determinação de óleos e graxas foi realizada pelo método gravimétrico 

baaseado no Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 20 th 

ed. Washington (1998). A primeira etapa do ensaio foi a extração do óleo de 1 L de 

água com o solvente de grau cromatográfico, hexano, em um funil de separação. O 

volume de substrato (1 L) foi adicionado a um funil de separação e a extração do 

contaminante foi realizado utilizando 30 ml de solvente (hexano), de modo a permitir 

a extração dos óleos e graxas da água. Este procedimento foi realizado utilizando 2 

x de 30 mL de solvente para a extração. A água utilizada para a extração foi 

recolhida em um béquer e o extraído (fase orgânica) foi coletado em um balão 

previamente pesado. Este balão foi levado a um rota-evaporador para a evaporação 

do solvente. A evaporação, a uma temperatura controlada, entre (60 e 90)°C, 

possibilitou a evaporação do solvente presente, deixando apenas o óleo resultante 

da contaminação no balão. Este balão foi novamente pesado, sendo utilizada uma 

regra de três simples para quantificação dos óleos e graxas em mg de óleo por L de 

água. 

6.4 Coleta de amostra de solo utilizado como padrão 

O solo utilizado como padrão foi coletado nos arredores da Universidade 

Federal do Paraná. 

Após a coleta, a amostra de solo foi homogeneizada e submetida ao ensaio 

de TPH para identificação do teor de contaminante. 

6.5 Coleta de amostra de água utilizada como padrão no sistema de 

biorremediação 

A água utilizada como padrão foi coletada do destilador do LACTEC. 
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6.6 Coletas das amostras de campo 

Foram realizadas duas coletas na UTE – Santana. As amostras de solo e de 

água foram coletadas em diferentes sazonalidades. 

- Primeira coleta: a primeira coleta foi realizada no período de seca em 

Macapá. As amostras foram coletadas para a identificação do teor de TPH na água 

e no solo da UTE – Santana. Estas amostras não foram biorremediadas. Os 

respectivos valores de TPH encontrados na água e no solo da UTE – Santana foram 

utilizados como base para o início do trabalho. 

- Segunda coleta: a segunda coleta foi realizada em época chuvosa. As 

amostras foram coletadas em quantidades suficientes para montagem do sistema de 

monitoramento para a biorremediação. 

Estas amostras, tanto na primeira quanto na segunda coleta, foram enviadas 

ao laboratório para a extração e avaliação quantitativa do teor de TPH. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1 Teste laboratorial preliminar com o agente biorremediador comercial em 

solo contaminado artificialmente com óleo Diesel 

Neste primeiro teste, após a chegada do produto no laboratório do LACTEC, 

uma amostra de solo isento de TPH, identificado como padrão foi contaminado 

artificialmente com óleo Diesel (22.777 mg/kg) e biorremediado com o AgroRemed®, 

BR-CTBA.  Um valor de 22.777 mg.kg-1 foi adotado para ser usado como a 

concentração de contaminação no solo, nos testes preliminares deste estudo, devido 

aos trabalhos anteriores que foram realizados no LACTEC, para outras 

concessionárias, em que a concentração de óleo no solo era de aproximadamente 

30.000 mg.kg-1. No caso destes estudos realizados anteriormente, o contaminante 

era o óleo mineral isolante. Baseando-se nestes resultados, dopou-se o solo padrão 

com óleo Diesel para testar o agente biorremediador e monitorar a biorremediação e 

a eficiência do produto para tratar o solo contaminado com óleo Diesel. 

 O biorremediador foi adicionado ao solo por aspersão. O solo foi totalmente 

umedecido. Nesta etapa do trabalho, o volume do biorremediador não foi controlado. 

O procedimento de umedecimento da amostra foi realizado desta forma, devido às 

orientações do fabricante, informando que o solo deveria ficar muito umedecido. 

Após a aspersão do produto biorremediador no solo contaminado, foi monitorado o 

tempo de contato entre o agente biorremediador e o solo padrão e foram coletadas 

amostras periódicas para monitorar a eficiência do processo de descontaminação 

pelo ensaio de TPH, por gravimetria (ASTM D5765). 

Na Tabela 10, estão mostrados os valores de TPH após a biorremediação na 

amostra de solo contaminada, em laboratório, com óleo Diesel. Analisando os 

resultados obtidos, construiu-se um gráfico (Figura 20) em que se observou a 

tendência de aumento da concentração de TPH com relação ao tempo. Nota-se que, 

após 3 e 6 h da ação do biorremediador sobre o solo contaminado, a concentração 

inicial de TPH diminuiu para 4.909 e 3.501 mg.kg-1, respectivamente, evidenciando a 

sua ação eficaz. Porém, após 24 h de contato, os resultados de TPH foram 

aumentando, chegando a um valor superior à concentração inicial de óleo Diesel 

presente na amostra de solo padrão (22.777 mg.kg-1). Para investigar melhor este 

comportamento, foram realizados testes em outras amostras de solo contaminadas 
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com óleo Diesel e posteriormente determinado o teor de TPH pelo método 

gravimétrico. Observou-se que, essas amostras tratadas com o agente 

biorremediador apresentaram, após extração com solvente apropriado de acordo 

com o procedimento para o ensaio de TPH pelo método gravimétrico, um resíduo no 

fundo do balão (Figura 21). 

 

Tabela 10. TPH, por gravimetria, após biorremediação do solo contaminado com 
óleo Diesel, em laboratório.  

Tempo (horas) TPH (mg.kg-1) 

0 22777 

3 4909 

6 3501 

24 13170 

72 28228 

 

 

Figura 20. Tratamento dado às amostras de solo, após contato com o agente 
biorremediador, para avaliar a eficiência da biorremediação. Valores de TPH 
analisados por gravimetria. 
 

Para a emissão do resultado de TPH pelo método gravimétrico foi levado em 

conta a diferença entre a massa inicial da amostra e a massa final do resíduo 

remanescente no balão (oriundo da extração com solvente apropriado e posterior 

evaporação do mesmo). Como, no balão, ficou um resíduo, este, ao ser pesado, foi 

levado em conta no cálculo de determinação do valor de TPH, levando à emissão de 

um resultado falso-positivo e, consequentemente, a uma interpretação equivocada 

quanto à eficiência do agente biorremediador. Estes testes mostraram que o método 
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gravimétrico não foi o mais apropriado para ser usado como ferramenta de 

monitoramento da eficiência da biorremediação de amostras de solo contaminadas 

com óleo Diesel, mesmo sendo uma 

técnica acessível.  

 

Figura 21. Resíduo formado após ação do agente biorremediador sobre amostras de 
solo isentas de óleo Diesel, utilizando o método gravimétrico de determinação de 
TPH. 

7.2 Teste laboratorial preliminar com o agente biorremediador comercial em 

água contaminada artificialmente com óleo Diesel 

Na Tabela 11 estão apresentados os dados referentes às diferentes 

porcentagens do agente biorremediador em relação ao volume de água a ser 

tratada.  

 
Tabela 11. Resultados referentes às diferentes porcentagens do agente 
biorremediador em relação ao volume de água a ser tratada, contaminada com 100 
mg/L de óleo Diesel. 

(%) biorremediador 

em 2500 mL de água  

Concentração 

de Diesel 

Inicial (mg/L) 

Concentração de 

Diesel 

Final  

Atuação das 

bactérias (meses) 

1,0 100 Virtualmente presente 3 

2,0 100 Virtualmente presente 3 

5,0 100 Virtualmente presente 3 

10 100 Virtualmente ausente 3 

 

Segundo Resolução CONAMA n° 357/2005 – Art.16, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e as condições de lançamento de efluentes, a 

água de campo foi biotratada com base na classe 3, pois poderá ser lançada ao 
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meio ambiente e ou reutilizada na concessionária. Na classe 3 aplica-se a água 

doce na condição de virtualmente ausente para óleos e graxas. 

Baseando-se no resultados da Tabela 11, nota-se que a melhor proporção a 

ser utilizada neste trabalho foi de 10% do biorremediador em relação ao volume de 

água a ser tratada, pois, nas porcentagens de 1,0, 2,0 e, 5,0 após 3 meses de 

tratamento o óleo continuava virtualmente presente. Na proporção de 10%, as 

iridescências (manchas de óleo) foram ausentes no primeiro mês de tratamento. 

7.3 Dosagem da contaminação por HC no solo e na água coletados no campo 

7.3.1 Teste do solo e da água considerados como padrão de referência 

Uma vez comprovada a ineficiência do método gravimétrico para a 

quantificação de TPH nas amostras de solo (Item 7.1) foi desenvolvida uma 

metodologia cromatográfica para determinar o real teor de hidrocarbonetos totais de 

petróleo remanescente após o processo de biorremediação. A quantificação dos 

TPH nas amostras de solo padrão e de campo dispostas no sistema de 

monitoramento deste trabalho foi realizada pelo método cromatográfico 

(procedimento interno LACTEC).  As amostras de água foram quantificadas pelo 

método gravimétrico (Standard Methods for the Examination of Water and 

Wasterwater. 20 th ed. Washington (1998). 

Na Tabela 12, estão apresentados, respectivamente, os dados referentes ao 

solo e à água utilizados como padrão.  

 

Tabela 12. Resultados de TPH, por gravimetria, para as amostras de solo das 
imediações da UFPR e óleos e graxas, gravimétrico, nas amostras de água 
utilizadas como padrão. 

Amostra TPH/óleos e graxas 

Solo padrão < 1,0 mg.kg-1 

Água padrão < 5,0 mg.L-1 

 

Os dados apresentados na Tabela 12 demonstram que o solo e a água 

trabalhados não possuem contaminação por TPH e óleos e graxas. Os valores 

obtidos estão abaixo do considerado como contaminante. 
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7.3.2 Dosagem da contaminação por HC no solo e na água de campo 

Foram realizadas duas coletas de solo e água de campo, em épocas 

(sazonalidades) diferentes, porém somente as amostras da segunda coleta foram 

biorremediadas. As amostras coletadas na primeira coleta foram suficientes apenas 

para identificação do teor de TPH e óleos e graxas. Na Tabela 13, estão 

apresentados os valores médios de TPH encontrados na água e no solo de campo 

na primeira e na segunda coleta, respectivamente. Observou-se que os valores 

encontrados para ambos os materiais foram influenciados pela sazonalidade. Na 

primeira coleta, época não chuvosa, a concentração de TPH na água foi maior 

quando comparada à segunda coleta. O óleo apresentava-se na superfície da água 

na primeira coleta. No solo, os valores de TPH foram menores na primeira coleta 

quando comparados à segunda. Como comentado anteriormente, a sazonalidade 

influenciou na concentração devido à migração do óleo da superfície da água para o 

solo, ocasionando uma maior contaminação deste quando comparado à época de 

seca em que o óleo permanece mais tempo na superfície da água demorando mais 

para percolar o mesmo, ocasionando o decréscimo do valor resultante de TPH. 

 

Tabela 13. Teor de TPH encontrado nas amostras de solo de campo e óleos e 
graxas nas amostras de água de campo na primeira e segunda coleta. 

Amostra de água Concentração (mg.L-1) 

Primeira coleta 1052 

Segunda coleta 25 

Amostra de solo Concentração (mg.kg-1) 

Primeira coleta 691 

Segunda coleta 2280 

7.3.3 Monitoramento periódico do teor de TPH e óleos e graxas no solo e na água 

de campo após aplicação do biorremediador 

O monitoramento da biorremediação foi realizado conforme Item 5.1.6, para 

amostra de campo e amostra padrão. Na Tabela 14, pode ser observado que a 

contaminação prevista do solo e da água utilizados como padrão foi próxima do 

calculado, conforme Tabela 8 e Tabela 9. 
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Tabela 14. Resultado de análise do solo padrão e da água padrão do sistema piloto 
(após contaminação). 

Amostra TPH gravimétrico (mg.kg-1) 

Solo padrão contaminado com óleo Diesel 3047 

Amostra 
Óleos e Graxas 

gravimétrico (mg.L-1) 

Água destilada contaminada com óleo Diesel 100 

 
 

Com o procedimento descrito e conforme apresentado na Figura 22, foram 

obtidos os resultados da biorremediação no solo padrão contaminado artificialmente 

utilizando a cromatografia em fase gasosa, utilizando coluna 100% 

poli(dimetilsiloxano) para a determinação do decaimento dos TPH, após o contato 

com o agente biorremediador. Na Figura 22, estão ilustrados os cromatogramas 

obtidos e, na Tabela 15, os valores resultantes de TPH. Com base nos resultados 

pode-se notar que houve o decaimento de TPH na amostra analisada. 

Figura 22. Cromatogramas das amostras de solo padrão biorremediadas. 
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Tabela 15. Teor de TPH, determinado por cromatografia em fase gasosa, para as 
amostras de solo padrão após o processo de biorremediação. 

Tempo (dias) Concentração (mg.kg-1) 

0 3047 

7 2449 

28 1450 

50 847 

60 324 

70 124 

90 118 

120 50 

 

Os compostos leves presentes no óleo Diesel são os primeiros a 

volatilizarem, podendo ser notado nos cromatogramas da Figura 22, em que os 

hidrocarbonetos de menor massa molar presentes no óleo Diesel, diminuem em uma 

semana após o contato com o agente biorremediador. Os compostos de maior 

massa molar persistem por mais tempo. Observando-se os resultados da Tabela 15 

e analisando o cromatograma da Figura 22 é possível notar que o decaimento de 

TPH foi acentuado, inclusive para os compostos com maior cadeia carbônica, após 

120 dias de contato com o biorremediador, a redução da concentração de TPH no 

solo contaminado foi de 98,3%, chegando a uma concentração de 50,4 mg.kg-1 

evidenciando a degradação do contaminante óleo Diesel. Conforme ATLAS, 1981, a 

fração maior de hidrocarbonetos do óleo Diesel, compostos aromáticos 

polinucleares, substâncias alicíclicas e os hidrocarbonetos de cadeia aberta e muito 

longa, são os compostos mais resistentes à biodegradabilidade. 

Baseado em FINOTTI et al., 2001, os resultados obtidos neste trabalho estão 

coerentes com suas pesquisas nas quais foi observado que os hidrocarbonetos mais 

leves, com 4 a 12 carbonos são os primeiros a volatilizarem, pois quanto maior a 

cadeia carbônica, menos volátil será o hidrocarboneto. Quanto maior a cadeia 

carbônica, menor mobilidade do composto no solo e maior facilidade em ficar 

adsorvido à matéria orgânica. Estudos estimam que, nas primeiras 24 e 48 horas de 

50 a 60% do volume derramado pode ser perdido por evaporação (CETESB, 2003). 

A evaporação é responsável por uma redução de 75% dos componentes mais leves 

presentes na fração de gasolina e óleo Diesel. Estes compostos podem ser 
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volatilizados à temperatura ambiente, constituindo também, numa fonte de 

contaminação do ar (BAKER & HERSON, 1994a). 

Os resultados da Tabela 15 mostram que o decaimento da concentração do 

contaminante diminuiu com o tempo. Para melhor visualização, montou-se um 

gráfico do decaimento da concentração de TPH versus tempo. Na Figura 23 está 

apresentado o gráfico do decaimento de TPH no solo padrão versus x tempo (dias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Gráfico do decaimento de TPH, por cromatografia em fase gasosa, após 
processo de biorremediação no solo padrão. 
 

As massas de amostras de solo biorremediadas neste trabalho foram: (1,3 kg 

de solo para 1,0 L de agente biorremediador). Na Tabela 16 estão mostrados os 

resultados obtidos da eficiência do produto biorremediador comercial testado em 

escala piloto. 
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Tabela 16. Resultados, por cromatografia, obtidos para a eficiência do processo de 
biorremediação das amostras de solo padrão e de campo, desenvolvido em escala 
piloto. 

Amostra 
Concentração 

Inicial de Diesel 

Concentração 

Final de Diesel 

Atuação do 

biorremediador 

(dias) 

Eficiência 

(%) 

1,3 kg de solo padrão 

para 1,0 L de agente 

biorremediador 

 

3047 

 

2449 

 

7 

 

19,6 

1,3 kg de solo padrão 

para 1,0 L de agente 

biorremediador 

 

3047 

 

124 

 

70 

 

95,9 

1,3 kg de solo padrão 

para 1,0 L de agente 

biorremediador 

3047 50,4 120 98,3 

     

1,3 kg de solo de 

campo para 1,0 L de 

agente biorremediador 

2280 1438 7 37,1 

1,3 kg de solo de 

campo para 1,0 L de 

agente biorremediador 

2280 165 28 92,8 

1,3 kg de solo de  

campo para 1,0 L de 

agente biorremediador 

2280 13 70 99,4 

 

Com o procedimento descrito no Item 5.1.6, foram obtidos os resultados da 

biorremediação no solo referente à segunda coleta (na qual a concentração de 

Diesel é maior), realizada no solo de campo utilizando-se a cromatografia em fase 

gasosa para a determinação do decaimento de TPH, após contato com o agente 

biorremediador. Na Figura 24 estão ilustrados os cromatogramas obtidos das 

amostras de solo coletadas no campo após biorremediação e na Tabela 17 estão 

demonstrados os valores de TPH determinados por cromatografia em fase gasosa, 

após o processo de biorremediação. 
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Figura 24. Cromatogramas referentes às amostras de solo coletadas no campo, 
após o processo de biorremediação. 
 

Tabela 17. Teor de TPH, determinado por cromatografia em fase gasosa, para as 
amostras de solo contaminadas com Diesel coletadas no campo após o processo de 
biorremediação. 

Tempo (dias) Concentração (mg.kg-1) 

0 2280 

7 1438 

28 164 

50 100 

60 23 

70 13 

 

Para melhor visualização dos valores de TPH, determinado por cromatografia 

em fase gasosa, para as amostras de solo padrão e solo de campo após processo 

de biorremediação, construiu-se a  

Tabela 18. 
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Tabela 18. Comparação da biorremediação realizada no solo padrão, no solo de 
campo e os respectivos valores de TPH, determinados por cromatografia em fase 
gasosa. 

Tempo (dias) 
TPH (mg.kg-1) 

SOLO PADRÃO 

TPH (mg.kg-1) 

SOLO UTE-SANTANA 

0 3047 2280 

7 2440 1438 

28 1450 165 

50 847 100 

60 324 23 

70 124 13 

90 118 - 

120 50,4 - 

 

Na  

Tabela 18 são apresentados os valores de TPH encontrados após a 

biorremediação no solo padrão e no solo de campo. Analisando estes resultados 

observa-se que a concentração de TPH foi mais acentuada para o solo biotratado de 

campo quando comparado ao solo padrão coletado nos arredores do Centro 

Politécnico – Curitiba. 

Como os solos possuem características diferentes, estes podem ser mais ou 

menos susceptíveis ao tratamento por biorremediação. No caso do solo de campo 

biorremediado, a concentração inicial teve um decréscimo de 93 % em 28 dias 

chegando a uma concentração de 165 mg.kg-1. Este valor encontrado está em 

acordo com o recomendado pela USEPA (USEPAb, 2005) e pela CETESB 

(CETESBb, 2001), uma vez que não se tem uma legislação específica estadual. Os 

valores recomendados pela USEPA são padrões americanos, enquanto a Copel 

utiliza como referência o valor de 500 mg de TPH por kg de solo. 

O solo padrão biorremediado sob as mesmas condições em que o solo de 

campo apresentou um menor decaimento do valor de TPH em 28 dias. O 

decréscimo foi de 52 % do valor inicial de TPH para a amostra de campo 

biorremediada, chegando a um valor de 1450 mg.kg-1. No caso do solo padrão 

biorremediado neste estudo, o valor recomendado pela USEPA para reutilização do 

solo, foi após 28 dias de tratamento. 
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A biorremediação mais rápida ocorrida no solo da UTE pode ser explicado 

pelo fato de que o solo da UTE por ser contaminado com óleo Diesel, tenha ocorrido 

uma bioestimulação aos micro-organismos específicos capazes de biotratar o solo 

contaminado com óleo Diesel. No solo padrão, a quantidade de micro-organismos 

específicos para o tratamento de solos contaminados com óleo Diesel deve ser 

menor, uma vez que o solo coletado estava isento de TPH. 

Baseado na Tabela 18 construiu-se o gráfico de concentração de TPH após 

biorremediação no solo de campo versus tempo em dias. Na Figura 25 está 

mostrado o gráfico do decaimento de TPH no solo de campo. 

Figura 25. Gráfico do decaimento de TPH após processo de biorremediação no solo 
de campo. 
 

Conforme procedimento ilustrado na Figura 19, foram obtidos os resultados 

do decaimento do contaminante na água padrão contaminada com óleo Diesel, após 

contato com o biorremediador. A concentração de 100 mg.L-1 de óleo Diesel na água 

foi utilizada devido à solubilidade dos compostos considerados tóxicos (benzeno, 

tolueno, xilenos, PAH – Poli Aromatics Hydrocarbons ) em água. 

Na Tabela 19 estão dispostos os resultados do decaimento do contaminante, 

óleo Diesel, obtidos por gravimetria na água padrão durante o processo de 

biorremediação. 
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Tabela 19. Teor de óleos e graxas, determinado por gravimetria para as amostras de 
água padrão obtido durante o processo de biorremediação. 

Tempo de 

 contato com o 

 agente 

 biorremediador 

TPH para as amostras 

 biorremediadas (mg.L-1) 

Na presença de ar 

sintético 

Na ausência de ar  

sintético 

0 h 100,0 100,0 

4 h 22,6 18,6 

311 h 3,4* 5,6* 

19 dias 2,0 4,6 

25 dias 2,4 0,8 

* Apresentaram iridescências (vestígios de óleo na água). 
 

Os resultados de óleos e graxas dispostos na Tabela 19 foram obtidos da 

coleta de água realizada pela parte inferior das caixas de polipropileno (Figura 15), 

utilizando-se torneiras fixadas nas caixas para a coleta. Esta metodologia foi 

utilizada pelo fato do óleo Diesel possuir uma solubilidade desprezível em água, 

sendo que grande parte deste óleo se apresenta na superfície da água e uma 

pequena parte dissolvida. Neste caso o resultado de óleos e graxas obtido 

gravimetricamente pode apresentar valores baixos, ou isento (< 5,0 mg.L-1), mas se 

na superfície da água existir iridescências (manchas de óleo), o tratamento deverá 

ser prolongado até a ausência das iridescências (virtualmente ausente), conforme 

CONAMA n° 357/2005 – Art. 16. 

Analisando a Tabela 19 no tempo de 11h houve uma redução do teor de 

óleos e graxas de 97% para amostra de água na presença de ar sintético e de 95% 

para amostra na ausência de ar sintético. Estes valores foram obtidos pelo método 

gravimétrico para determinação de óleos e graxas na água. No tempo de 11h, a 

concentração de óleo na água é baixa, mas na superfície da mesma continuam 

gotas de óleo virtualmente visíveis. Devido a este fato, foi estendido o tempo da 

ação do biorremediador na água para a eliminação completa do óleo da superfície. 

No tempo de 19 dias de contato do produto biorremediador na água, observou-se 

que a superfície da água não apresentava óleo, podendo ser classificado como 

virtualmente ausente e o valor de óleos e graxas obtido no ensaio gravimétrico 

também resultou em valores baixos de óleos e graxas no interior de água. O ensaio 

foi realizado em 25 dias sendo que o óleo estava virtualmente ausente e os 
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resultados de óleos e graxas obtidos pelo método gravimétrico estavam abaixo do 

limite de detecção da técnica estipulada pelo laboratório do LACTEC, baseado no 

Standard Methods ( < 5,0 mg.L-1). 

Baseado na Tabela 19 construiu-se um gráfico do decaimento de óleos e graxas 

versus tempo (horas). Na Figura 26 está ilustrado o gráfico do decaimento de óleos 

e graxas após a biorremediação na água padrão contaminada com Diesel. 

 

Figura 26. Gráfico do decaimento de óleos e graxas após a biorremediação na água 
padrão por gravimetria. 
  

Para obtenção dos resultados do decaimento do contaminante após contato 

com o biorremediador na água coletada em campo, utilizou-se a metodologia de 

óleos e graxas por gravimentria. Na Tabela 20 estão apresentados os resultados de 

óleos e graxas determinados pelo método gravimétrico, após o processo de 

biorremediação. 
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Tabela 20. Teor de óleos e graxas, determinado por gravimetria para as amostras de 
água coletadas em campo, obtido durante o processo de biorremedição. 

Tempo de  

contato com o  

agente 

 biorremediador 

TPH para as amostras 

 biorremediadas (mg.L-1) 

Na presença de ar 

sintético 

Na ausência de ar 

sintético 

0 h 25,0 25,0 

4 h 19,2 14,2 

11 h 1,6* 1,2* 

19 dias 1,0 2,4 

25 dias 1,0 2,0 

* Apresentam iridescências (vestígios de óleo na água). 
 

Analisando a Tabela 20, no tempo de 11h, houve uma redução do teor de 

óleos e graxas de 98% para amostra de água na presença de ar sintético e 99% 

para amostra na ausência de ar sintético. Estes valores foram obtidos pelo método 

gravimétrico na água coletada pela parte inferior da caixa. No tempo de 11h, a 

concentração de óleo na água é baixa, mas na superfície da mesma continha 

algumas iridescências. No tempo de 19 dias de contato do produto biorremediador 

na água, observou-se que na superfície da água não apresentava óleo e neste caso, 

pode ser classificado como virtualmente ausente o teor de óleos e graxas na 

amostra, uma vez que o valor obtido também no ensaio gravimétrico resultou em 

valores baixos de óleos e graxas no interior de água. O ensaio foi realizado em 25 

dias sendo que o óleo estava virtualmente ausente e os resultados de óleos e 

graxas gravimétrico estavam abaixo do limite de detecção da técnica estipulada pelo 

laboratório LACTEC baseado no Standard Methods ( < 5,0 mg.L-1). 

Baseado na  
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Tabela 20 construiu-se o gráfico do decaimento de óleos e graxas versus tempo 

(horas). Na Figura 27 está mostrado o gráfico do decaimento de óleos e graxas após 

a biorremediação na água de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Gráfico do decaimento de óleos e graxas após biorremediação na água 
de campo. 

 

Na Tabela 21 estão apresentados os resultados de concentração do 

contaminante na água após o término do processo de biorremediação (25 dias). 

 
Tabela 21. Resultados da eficiência do processo de biorremediação, desenvolvido 
em escala piloto, para as amostras de ÁGUA. 
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Eficiência 

(%) 
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borbulhamento 

 

100 
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25 

 

98,4 
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8 L de água padrão  

para 800 mL 

biorremediador sem 

borbulhamento 

 

100 

 

1,0 

 

25 

 

99,0 

8 L de água de campo 

para 800 mL 

biorremediador com 

borbulhamento 

 

100 

 

2,4 

 

25 

 

97,6 

8 L de água de campo 

para 800 mL 

biorremediador sem 

borbulhamento 

 

100 

 

0,8 

 

25 

 

99,2 

 

Baseando-se nos resultados apresentados na Tabela 21, nota-se que a 

biorremediação foi mais eficiente do que no solo. A degradação do óleo Diesel nas 

amostras aquosas (25 dias) e os valores em porcentagens de degradação do 

contaminante foram expressivos. Estes resultados podem ser devidos à água atuar 

como veículo de acesso mais fácil para os micro-organismos. 

7.4 Avaliação do efeito da aeração nas amostras de água durante o proceso 

de biorremediação 

Avaliando os resultados de óleos e graxas na água padrão e de campo 

biorremediadas neste trabalho, foi observado que a aeração não foi expressiva para 

acelerar o processo de biorremediação. Baseando-se nestes resultados, nota-se que 

o oxigênio não interfere no processo de biotratamento, uma vez que o tempo para 

tratar as amostras aquosas, tanto na presença quanto na ausência deste gás, foram 

semelhantes. O volume de ar existente na caixa do sistema piloto de biotratamento 

(Figura 15) foi o suficiente para que o tratamento ocorresse. 

8 VIABILIDADE ECONÔMICA 

A seleção de uma técnica de remediação a ser utilizada em um determinado 

local é bastante criteriosa, devendo ser analisada, principalmente, em termos da 

viabilidade ambiental e financeira. 
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Neste trabalho, foi recomendada a técnica da biorremediação uma vez que a 

UTE Santana, local de estudo, apresenta constante contaminação com óleo Diesel. 

Este contaminante está presente na água que sai da caixa de separação e 

consequentemente no solo, o qual recebe esta água. Devido a este fato, a 

biorremediação na água é uma estratégia economicamente viável, pois trataria o 

problema antes que chegasse ao solo. O tratamento de solos contaminados pode se 

dar por diferentes técnicas, como foi citado neste trabalho. 

Baseado no problema da UTE Santana foi realizado um estudo de viabilidade 

financeira simplificado no caso de se biotratar o solo contaminado ou a água 

contaminada com produto biorremediador comercial. No Quadro 01 estão 

apresentados os principais valores de mercado, cotados em agosto de 2010 (para a 

Região Sul do país), para a elaboração deste estudo simplificado de viabilidade 

econômica. Na Tabela 22, estão apresentados os métodos em uma comparação 

geral. 

 

Quadro 1. Principais valores de mercado relativos à destinação e tratamento de                
resíduos (cotações de 2010 – Região Sul). 
 

Materiais e Serviços 

(tonelada) 

Valores 

Dez/2010  

(R$) 

Transporte Região Sul (25 t) 1.200,00 

Solo Novo  10,00 

Manipulação na Unidade de 

Destino  100,00 

Destinação Aterro  650,00 

Destinação Co-Processamento  950,00 

Destinação Incineração  1.700,00 

 

 

Tabela 22.  Análise financeira do processo de tratamento de solo contaminado com 
óleo Diesel. 

Técnica Volume (m³) Massa (T) 

Destino 

(R$) 

Transporte 

(R$) 

Solo Novo 

(R$)  

Manipulação 

(R$) 

TOTAL 

(R$) 

Aterramento 100 150 97.500,00 7.200,00 1.500,00 15.000,00 121.200,00 

Co-processamento 100 150 142.500,00 7.200,00 1.500,00 15.000,00 166.200,00 
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Incineração 100 150 236.250,00 7.200,00 1.500,00 15.000,00 278.700,00 

 

8.1 Tratamento de solo Contaminado: 

Valor do tambor de 200 L de biorremediador : US$ 760,00 (Preço FOB nos 

EUA). 

No Brasil, (somente multipicado po 1.6) o tambor custa: R$ 1216,00. 

Com 200 L de bioremediador trata-se 260 kg de solo ou 0,1733 m3. 

Assim, 100 m3 custariam cerca de R$ 467.692,00. 

ou 

Valor do tambor de 200 L : US$ 760,00 (Preço FOB nos EUA). 

No Brasil, (com todas as taxas) o tambor custa: R$ 7500,00 

Com 200 L de bioremediador trata-se 260 kg de solo ou 0,1733 m3. 

Assim, 100 m3 custariam cerca de 4,3 milhões de reais. 

Baseando-se nos valores acima citados, a biorremediação no solo, quando 

tratado com produto comercial importado ainda não é uma opção economicamente 

viável, porém os resultados foram promissores.  

8.2 Tratamento de água contaminada: 

Valor do tambor de 200 L : US$ 760,00 (Preço FOB nos EUA). 

No Brasil, (somente multipicado po 1.6) o tambor custa: R$ 1216,00. 

Com 200 L de bioremediador trata-se 20.000 L de água ou 20 m3. 

Assim, 100 m3 custariam cerca de R$ 60.800,00 

ou 

Valor do tambor de 200 L : US$ 760,00 (Preço FOB nos EUA). 

No Brasil, (com todas as taxas) o tambor custa: R$ 7500,00. 

Com 200 L de bioremediador trata-se 20000L de água ou 20 m3. 

Assim, 100 m3 custariam cerca de R$ 375.000,00. 

9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A biorremediação no solo de campo foi mais rápida quando comparada à 

biorremediação no solo padrão. 
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A biorremediação na água de campo e na água padrão apresentaram o 

mesmo tempo de tratamento para serem classificadas segundo CONAMA 357/2005 

– Art. 16, como virtualmente ausente. 

A aeração não foi significativa para acelerar o processo de biorremediação na 

água. 

A eficiência do processo de biorremediação é dependente da quantidade de 

agente biorremediador adicionado no sistema impactado. 

A cromatografia em fase gasosa foi a técnica analítica mais adequada para 

monitorar a eficiência do processo de biorremediação de solo impactado com óleo 

Diesel. 

Economicamente, o biotratamento de solo contaminado com produto 

comercial importado não foi competitivo. Este procedimento requer um volume 

grande do produto biorremediador para se obter resultados satisfatórios. Uma vez o 

produto importado, os custos com importação, taxas, onera o tratamento, 

inviabilizando a biorremediação no solo, nestas condições.  

O tratamento de água foi mais competitivo em relação ao tratamento de solo 

com o produto biorremediador comercial AgroRemed®, BR-CTBA, utilizado neste 

trabalho e mais caro quando comparado às outras técnicas de remediação. Neste 

caso, o custo benefício deve ser avaliado, pois, com a biorremediação, deixa de 

existir o contaminante, minimizando os impactos negativos. 

O tratamento, nestas condições pode ser viável quando comparado às multas 

aplicadas às empresas devido à contaminação de solo e água com produtos 

derivados do petróleo. 

Em outro trabalho realizado no LACTEC e utilizando o mesmo produto, em 

escala industrial, a porcentagem do biorremediador foi menor que em escala 

laboratorial (+/- 5%). A contaminação por óleo mineral em água no local era 

altíssima, neste caso, pode acarretar a proliferação das bactérias, devido à maior 

quantidade de substrato existente no meio. Assim sendo, o volume do 

biorremediador necessário para o tratamento é menor e o custo também diminuiu. 

10 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos é possível biorremediar solo e água 

contaminados com óleo Diesel utilizando-se o produto biorremediador AgroRemed®, 

BR-CTBA. A viabilidade econômica dependerá de fatores monetários, mas pode se 
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tornar irrelevante dependendo do lugar a ser descontaminado e das possíveis 

multas ambientais a serem aplicadas. 
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