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Resumo: Neste trabalho foi estudada a possibilidade e o potencial de aplicação de processos 

oxidativos no tratamento de solo contaminado por hidrocarbonetos. Foram testados preliminarmente 

como oxidante o reagente Fenton, persulfato, percarbonato e permanganato. A partir dos resultados 

obtidos, (cerca de 31% de remoção de carbono) foi estudado o oxidante percarbonato em um 

planejamento experimental. Para o planejamento experimental foi proposto avaliar o percentual de 

remoção de carbono o qual demonstrou uma eficiência satisfatória, com 85% de remoção nas 

condições de percarbonato de sódio (equivalente a proporção de 3 mols de oxidante para cada mol de 

carbono elementar), razão [Fe2+]/[H2O2] de 1:10 (equivalente a 1 mol de Fe2+ para cada 10 mols de 

peróxido), e a quantidade de água de 15 mL (equivalente a 1,5 mL para cada grama de solo). Nesta 

melhor condição do planejamento experimental os Hidrocarbonetos Totais de Petróleo obtiveram um 

percentual de remoção de 98,97 %. O sistema estudado neste trabalho mostrou um método eficaz 

para o tratamento do solo contaminado por hidrocarbonetos perante os parâmetros avaliados. 

 

Palavras chaves: Processos Oxidativos Avançados; Solos Contaminado, Planejamento de 

Experimentos 

 

 

Abstract: In this work, the possibility and the potential of oxidative processes application in the soil 

contaminated treatment by hydrocarbons were studied. The Fenton reagent, persulfate, percarbonate 

and permanganate were preliminarily tested as oxidants. From the results obtained (about 31% of 

carbon removal), the percarbonate oxidant was studied in an experimental design. For the 

experimental design it was proposed to evaluate the percentage of carbon removal which 

demonstrated a satisfactory efficiency removal, with 85% in the conditions of sodium percarbonate 

(equivalent to the proportion of 3 mols of oxidant for each mole of elemental carbon), the ratio 

[Fe2+]/[H2O2] of 1:10 (equivalent to 1 mole of Fe2+ for every 10 mols of peroxide), and the amount of 

water of 15 mL (equivalent to 1.5 mL for each gram of soil). In this better condition of the 

experimental design the Total Petroleum Hydrocarbons that obtained a percentage of removal of 
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98.97%. The system studied in this work showed an effective method for the treatment of soil 

contaminated by hydrocarbons in relation to the evaluated parameters. 

 

Keywords: Advanced oxidation processes; Contaminated Soils; Experimental design. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O maior problema de poluição no solo está na contaminação por hidrocarbonetos que são 

gerados pelo descarte indevido, derrames acidentais e vazamentos dos contaminantes orgânicos, como 

petróleo e seus derivados, em atividades desenvolvidas em postos de combustíveis ou refinarias. 

Assim, resultando fontes persistentes de contaminantes, não só no solo, mas também em águas 

subterrâneas e, se tornando um importante problema ambiental devido aos seus efeitos adversos na 

saúde humana e ecossistemas. A remoção de poluentes orgânicos no meio ambiente tem sido um 

grande desafio tecnológico, pois várias tecnologias de tratamentos convencionais não são capazes de 

fazê-lo de forma eficiente. Diante deste cenário, os processos oxidativos vêm se destacando como 

forma de tratamento destes poluentes. 

Os hidrocarbonetos são contaminantes de difícil tratamento sendo assim podem ser 

classificados basicamente em quatro grupos, conforme sua composição molecular: alcanos, alcenos, 

aromáticos e ciclo alcanos  (SHOLZ, et al., 1999)  

Os aromáticos estão presentes em praticamente todos os tipos de petróleo, embora, na 

maioria deles, em pequenas quantidades, são hidrocarbonetos de cadeia benzênica que apresentam 

biodegradação lenta e a maior toxicidade, estão relacionados a efeitos crônicos e carcinogênicos. Os 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HAP), possuem dois ou mais anéis aromáticos e também 

são classificados como Poluentes Orgânicos Persistentes (POP). São potencialmente perigosos e 

amplamente distribuídos pelo ambiente na forma de misturas complexas e constituem os principais 

produtos da combustão incompleta da matéria orgânica. O óleo diesel apresenta como principais HAP 

os compostos: antraceno, benzo(a), pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(g, h, 

i)perileno, benzo(K)fluoranteno, indeno(1,2,3)pireno, criseno, fenantreno, fluoranteno, fluoreno e 

naftaleno(KOLESNIKOVAS, et al.,  2009). Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeias normais e 

ramificadas, relativamente inodoros, são incolores e pouco reativos, facilmente biodegradados e a 

toxicidade geralmente é baixa. Os alcenos apresentam cadeia aberta, diferem dos alcanos pela 

presença de ligação dupla entre os átomos de carbono, são abundantes em produtos de refino, apesar 

de ausentes ou em pequenas quantidades no petróleo. Os cicloalcanos envolvem a segunda maior 

fração da maioria dos petróleos, são de cadeias fechadas (cíclicas) e saturadas (SHOLZ, et al 1999). 

No Brasil, solos contaminados por hidrocarbonetos são considerados resíduos perigosos e 

classificados como Resíduos Classe I (NBR 10004 de 2004), e que precisam ser destinados 

corretamente aos Aterros de Resíduos Industriais (ARIP). No entanto, devido a diversos incêndios e 

vazamentos de chorume, o órgão executivo ambiental do Estado do Rio Grande do Sul proibiu estes 

aterros de receberem resíduos contaminados por combustíveis através da Portaria FEPAM 16/2010, 

implementada em agosto de 2012. A solução é, portanto, tratar esse passivo antes do seu envio para os 

aterros, ou mesmo, o ideal, é tratar de forma a não haver necessidade de envio para aterros. Nesse 

contexto, é urgente a necessidade de procura por novas tecnologias viáveis, que tratem esse solo 

contaminado. Além disso, a percolação desse passivo no solo ainda pode resultar na contaminação das 

águas subterrâneas e dos aquíferos (CUSTANCE et al., 1992). 

Diante deste cenário, a remediação de solos contaminados é de extrema importância e 

deve ser realizada com a maior urgência. A remediação é justamente a técnica de tratamento desses 

solos contaminados. Conforme proposto pela CETESB (2007), remediação pode ser entendida como a 

adoção de técnicas de tratamento (ou descontaminação) e/ou de contenção (ou isolamento) de solos 

contaminados, com o objetivo de reduzir o nível de risco toxicológico. Picchi (2011) aponta que os 



 

 

tratamentos aplicáveis para remediação de áreas contaminadas podem ser classificados em físicos, 

químicos e biológicos, ou mesmo ser aplicados in ou off site, ou seja, no mesmo local contaminado ou 

fora dele, respectivamente. No entanto, todos os processos citados possuem limitações. Assim, um 

tratamento off site, ou seja, com deslocamento do solo contaminado, poderia minimizar os impactos 

no solo e sobretudo nas águas subterrâneas. O tratamento de solos contaminados é uma exigência legal 

para todas as empresas geradoras desse passivo e instaladas no Brasil. 

Destaca-se os Processos Oxidativos Avançados (POA), que possuem alto poder oxidante 

para promover a degradação de vários compostos poluentes em um curto período de tempo. Estes 

processos geralmente empregam radiação ultravioleta ou visível, catálise metálica, ozônio, peróxido 

de hidrogênio, ou combinações destes, e exploram a característica de produzir radicais hidroxila 

(HO•), espécies fortemente oxidativas (SILVA et al., 2011). O radical hidroxila formado, uma espécie 

altamente reativa e não-seletiva, oxida uma grande variedade de compostos orgânicos, levando-os à 

água, dióxido de carbono e íons inorgânicos. 

Neste contexto, o presente  trabalho teve como objetivo principal avaliar a eficiência dos 

processos oxidativos no tratamento de solos contaminados por hidrocarbonetos. Foram investigados 

quatro oxidantes, onde foi definido via ensaios preliminares o melhor oxidante para serem utilizados e 

aplicados nos ensaios oficiais via planejamento experimental tipo Box-Behnken, visando obter as 

melhores condições para remoção de carbono do solo em questão.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Solo 

O solo utilizado nos experimentos de remediação foi coletado em uma área ao lado do 

Centro de Pesquisas Ambientais do Unilasalle, localizado no município de Nova Santa Rita/RS, onde 

a coleta do solo foi feita com ajuda de uma pá limpa em uma profundidade entre 20 e 50 centímetro. 

Para determinação da localização de maior relevância para a coleta, foi utilizado o estudo de uso e 

cobertura do solo de Pinheiro (2007).  

2.2 Regentes  

Nos experimentos de remediação foram utilizados os oxidates permanganato de potássio 

(KMnO4), (Vetec, P.A), persulfato de sódio (Na2S2O8), (Dinâmica, P.A.), percarbonato de sódio 

(2Na2CO3.3H2O2), (Polyorganic, produto comercial), e para o reagente Fenton, foram utilizados o 

sulfato ferroso (FeSO4.H2O), (Synth, P.A.), o peróxido de hidrogênio (H2O2), (Brenntag, produto 

comercial Interox), e como complexante o pirofosfato de sódio (Na4P2O7.10H2O), (Neon, P.A.). Para 

o ajuste de pH foi utilizado solução de ácido sulfúrico (H2SO4). As amostras foram contaminadas com 

óleo diesel comercial S500, sem aditivos, fornecido pela Petrobras distribuidora S.A., como fonte dos 

hidrocarbonetos. Todos os reagentes utilizados nas análises possuem grau analítico (P.A.) e as 

soluções foram preparadas com água deionizada (Milli-Q). 

2.3 Preparo e contaminação das amostras  

As amostras de solo depois da coleta foram encaminhadas para caracterização externa, o 

restante da amostra foi peneirada em uma peneira de 2 mm (#10 mesh) para que a mesma fique com 

granulometria homogênea. Na sequência foram colocadas em estufa em temperatura de 40ºC por 24 

horas para secagem. Depois de seca a amostra foi homogeneizada e quarteada, onde uma fração ficará 

armazenada e a outra será contaminada. Para a contaminação das amostras será utilizado como 

contaminante óleo diesel. Para cada 1 kg de solo será adicionado 10 g de óleo diesel. Na sequência 



 

 

este solo contaminado foi homogeneizado e depois reservado em um frasco de vidro para posterior 

utilização nos ensaios de tratamento. 

2.4 Caracterização e Análise 

As análises realizadas nos experimentos foram analisadas e caracterizadas em 

laboratórios externos e credenciados. A caracterização foi avaliada parâmetros como umidade, CTC, 

matéria orgânica, metais, massa específica, porosidade, onde foram realizados no Laboratório de 

Análises do departamento de solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Para análise da eficiência de tratamento foi usada a análise de carbono elementar residual. 

Foi utilizado o método de carbono total (CNHS), onde foi realizado no Laboratório de Processamento 

Mineral (LAPROM), da UFRGS. Ao final, foi realizada a análise de Hidrocarbonetos Totais de 

Petróleo (TPH), para verificar a presença de hidrocarbonetos remanescentes nas amostras, devido a 

contaminação pelo óleo diesel, onde as análises foram realizadas no laboratório da Mérieux 

NutriSciences Corporation. 

2.5 Análise de viabilidade de tratamento 

Para a análise de viabilidade foi realizada uma pesquisa de mercado para a compra em 

grande escala dos oxidantes químicos testados e a partir dos resultados de tratamento (eficiência) e do 

custo de cada oxidante, foi realizado um estudo de viabilidade econômica para os oxidantes. O 

oxidante que apresentar a melhor relação custo benefício será escolhido para testes posteriores com o 

objetivo de otimizar o processo de tratamento. 

2.6  Estudos Preliminares 

Os testes de tratamento do solo contaminado foram feitos através da adição de diferentes 

oxidantes homogeneizado no solo. Frações de 10 g do solo contaminado foram distribuídas em placas 

de petri, onde foram adicionadas quantidades específicas de cada oxidante como apresentado na 

Tabela 1. Essas massas foram definidas tomando por base a razão estequiométrica teórica da reação de 

oxidação entre os oxidantes e os hidrocarbonetos. Para o reagente Fenton foram determinadas as 

massas a partir da razão molar [H2O2]:[FeSO4]:[Na4P2O7.10H2O] de [10]:[1]:[0,5]. 

 

Tabela 1: Quantidades adicionadas de reagentes no solo em tratamento. 

Massa de Solo 10 g 

Massa de Permanganato 2,2820 g 

Massa de Persulfato 5,1585 g 

Massa de Percarbonato 0,8509 g 

Fenton 

Massa de Sulfato Ferroso 0,6024 g 

Massa de Pirofosfato de sódio 0,4830 g 

Volume de peróxido de 

hidrogênio 
0,81 mL 

 
Após a adição dos oxidantes, foram adicionados 10 mL de água e misturados com auxílio 

de um bastão de vidro. Na sequência foi resguardado por um período de 48 horas para que a reação de 

degradação ocorresse. Depois deste tempo de reação as amostras foram colocadas em estufa a 30º C 

para secagem das amostras. Depois da secagem, as amostras foram analisadas. O oxidante que obteve 

os melhores resultados nesta etapa foi escolhido para otimização no planejamento de experimentos.   



 

 

2.7 Planejamento de Experimentos  

Foi empregado para a otimização do oxidante escolhido o planejamento tipo Box-

Behnken, 1960. Planejamento que permite a construção de um modelo polinomial de segunda ordem 

para caracterizar ou otimizar um processo com um menor número de experimentos. Os fatores em 

estudo incluíram a concentração do oxidante, a razão de catalisador/peróxido [Fe2+]/[H2O2] e a 

quantidade de água adicionada ao experimento. No estudo os fatores foram codificados em um nível 

baixo, intermediário e alto, estabelecidos como –1,0; 0,0 e +1,0, respectivamente. A Tabela 2 mostra 

os fatores e seus níveis para o desenvolvimento de Box-Behnken e a Tabela 3, o planejamento 

experimental tipo Box-Behnken. 

 

Tabela 2: Fatores e seus níveis para o desenvolvimento de Box-Behnken (BOX e BEHNKEN, 1960). 

Fatores Níveis 

Massa do oxidante (g) 
X

X1 
0,8509 1,7018 2,5527 

Razão molar [Fe2+]/[H2O2] 
X

X2 
0 1/20 1/10 

Volume de água (mL) 
X

X3 
5 10 15 

 

Tabela 3: Planejamento experimental tipo Box-Behnken. 

Experimento n.º 
Variáveis Codificadas 

X1 X2 X3 

1 -1 -1 0 

2 1 -1 0 

3 -1 1 0 

4 1 1 0 

5 -1 0 1 

6 1 0 1 

7 -1 0 -1 

8 1 0 -1 

9 0 -1 1 

10 0 1 1 

11 0 -1 -1 

12 0 1 -1 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

 

Os fatores utilizados no planejamento foram definidos conforme o resultado dos ensaios 

anteriores. Estes experimentos foram realizados pesando 10 g do solo contaminado em frascos de 50 

mL e, em seguida, foram feitos os ensaios de acordo com as condições estabelecidas no planejamento. 

As amostras foram colocadas em um agitador orbital, onde permaneceram em agitação por um período 

de 24 h para o processo de degradação. Depois deste tempo de reação as amostras foram colocadas em 

estufa a 30º C até as mesmas ficarem secas.  Depois da secagem as amostras foram retiradas da estufa, 

desagregadas e homogeneizadas para posteriormente serem analisadas. 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 Caracterização do solo 

A Tabela 4 apresenta a caracterização do solo utilizado nos experimentos. 

 

Tabela 4 – Analise de caracterização do solo  

Parâmetros Amostra 

Argila 41,5 

pH 4,05 

Indice (SMP) 5,05 

P (mg/dm³) 2,05 

K(mg/dm³) 42,5 

M.O. (%) 2,15 

Al Troo(Cmolc/dm³) 5,1 

Ca Troo (Cmolc/dm³) 0,65 

Mg (Cmolc/dm³) 0,35 

S(mg/dm³) 18 

Zn (mg/dm³) 0,65 

Cu (mg/dm³) 0,65 

B (mg/dm³) 0,65 

Mn (mg/dm³) 8,5 

Al→H 13 

CTC (Cmolc/dm³) 14,1 

Bases 8 

Al 81,35 

Ca/Mg 1,85 

Ca/K 5,5 

Mg/K 3,25 

 

Com a caracterização apresentada na Tabela 4, pode-se descrever genericamente este solo 

como argiloso. A aparência visual corrobora com os resultados das análises. Silva (2007) detectou 

menores rendimentos para remediação em solos argilosos quando comparados a solos arenosos. Isso 

pode ser explicado, pois solos arenosos são mais permeáveis e permitem assim uma maior eficácia na 

remediação. 

Os solos argilosos apresentam maior quantidade de poros totais quando comparado aos 

solos arenosos, porém, estes poros não são interconectados, resultando em uma maior dificuldade de 

um determinado fluido percorrer o meio poroso, por não encontrar caminhos para percolar; ou seja, os 

solos argilosos são menos permeáveis (por ser mais poroso, o solo argiloso é capaz de reter maior 

umidade em seus poros). Esta retenção de umidade e de ar dificulta a distribuição da solução de 



 

 

reagentes pelo meio poroso, o que explica os menores percentuais de remoção de contaminantes neste 

tipo de solo (SILVA, 2007). 

3.2 Avaliação da Eficácia de Tratamento para os Oxidantes Testados (Ensaios preliminares) 

As amostras de solo contaminado foram submetidas a ensaios preliminares para avaliar a 

eficácia de diferentes oxidantes no tratamento. A Figura 1 demonstra o percentual de remoção de 

carbono conforme os resultados de CNHS.  

 

Figura 1: Resultados da avaliação da eficácia de tratamento com os oxidantes testados. 

 
 

A partir da Figura 1: Resultados da avaliação da eficácia de tratamento com os oxidantes 

testados., observa-seque o percentual de remoção de carbono foi de 55,72% para o persulfato de sódio, 

54,11% para o permanganato de sódio, 37,14% para o reagente Fenton e 31,59% para o percarbonado 

de sódio. 

Apesar dos resultados mais atrativos com Persulfato de sódio e Permanganato de 

potássio, esse nível de remoção (em torno de 60%) torna o custo/benefício inviável economicamente. 

O tratamento com o Permanganato além de eficiente possui a vantagem de coloração avermelhada 

facilitar a visualização da homogeneização do material em tratamento, mas por outro lado é um 

produto controlado pela Polícia Federal (PF), para compras acima de 1 kg. 

O Processo FENTON trouxe resultados interessantes em laboratório, mas conforme 

bibliografia e observações realizadas, a cinética do processo é extremamente rápida e isso não é 

interessante para aplicações em solo, pois diminui o potencial de alcance dos locais mais profundos. 

Além disso, para aplicação do FENTON é necessário regular o pH do solo para 3,0, operacionalmente 

complexo quando se pensa em uma massa grande de solo a ser tratada. Pode-se evitar essa alteração 

do pH utilizado um complexante, porém esse processo aumenta o custo.  

Com relação ao Percarbonato de sódio, apesar de menos eficiente em comparação aos 

demais, possui características adequadas para o tratamento em grandes massas. O estado do produto, 

diferente do H2O2, é sólido, o que facilita a manipulação e aplicação do produto, favorecendo a 

homogeneização do tratamento e diminuindo o risco laboral.  

3.3 Custo benefício dos Oxidantes Testados  

A Tabela 5 mostra os menores valores de mercado encontrado dos reagentes aplicados em 

cada processo oxidativo. Considerou-se como compra em grande escala e em fornecedores de 

produtos químicos para indústria. 
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Tabela 5- Valores de mercado dos reagentes aplicados em cada processo oxidativo. 

 
FENTON 

 

Persulfato 

(R$/Kg) 

Permanganato 

(R$/Kg) 

Percarbonato 

(R$/Kg) 

H2O2 

(R$/Kg) 

Sulfato 

ferroso 

(R$/Kg) 

Pirofosfato de 

sódio (R$/Kg) 

Fornecedor: 21,75 2,19 27 2,4 31 2,45 

Fornecedor: 19 15 27,9 16 31,5 25 

Fornecedor: 4,1 25 4,44 50 21,9 75 

 

O oxidante selecionado como melhor relação custo benefício foi o Percarbonato de sódio, 

pois apesar de menos eficiente em comparação aos demais, suas características o qualificam como um 

bom produto para remediação de solo contaminado. A efetividade dele é quase duas vezes menor que 

o mais eficiente (Persulfato de sódio). 

3.4 Análises dos ensaios de eficácia do processo de tratamento do Percarbonato de sódio 

através do planejamento experimental 

A análise dos resultados obtidos para a concentração de oxidante (percarbonato de sódio) 

(X1), a razão de catalisador/ peróxido [Fe2+]/[H2O2] (X2) e a quantidade de água adicionada ao 

experimento (X3), tendo como resposta o percentual  de remoção de carbono (Y), foi realizada através 

de métodos estatísticos, de acordo com o planejamento fatorial BoxBehnken com três repetições no 

ponto, cuja matriz do planejamento é apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Respostas do experimento de Box-Behnken realizado para determinar a otimização do 

percentual de remoção de carbono 

X1 X2 X3 Y 

-1 -1 0 49,84 

1 -1 0 58,97 

-1 1 0 60,86 

1 1 0 65,14 

-1 0 -1 60,15 

1 0 -1 72,59 

-1 0 1 57,47 

1 0 1 87,31 

0 -1 -1 59,53 

0 1 -1 62,96 

0 -1 1 72,72 

0 1 1 73,41 

0 0 0 55,24 

0 0 0 58,82 

0 0 0 55,69 

3.4.1 Análise dos Resultados do Planejamento Experimental 

A Tabela 7 apresenta os resultados da análise de variância (ANOVA), para os fatores 

estudados: concentração de oxidante (X1), razão [Fe2+]/[H2O2] (X2), quantidade de água (X3), e a 

interação entre elas. 



 

 

 

Tabela 7: Tabela ANOVA para o planejamento Box-Behnken 

Tabela da Anova 

Fatores G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F p-valor 

X1 1 387,67 387,67 12,93 0,02 

X2 1 56,76 56,76 1,89 0,23 

X3 1 159,13 159,13 5,31 0,07 

I(X1^2) 1 7,50 7,50 0,25 0,64 

I(X2^2) 1 2,81 2,81 0,09 0,77 

I(X3^2) 1 416,79 416,79 13,90 0,01 

X1:X2 1 5,88 5,88 0,20 0,68 

X1:X3 1 75,69 75,69 2,52 0,17 

X2:X3 1 1,88 1,88 0,06 0,81 

Resíduos 5 149,96 29,99 
  

 

Pode-se observar que a variável de estudo concentração de percarbonato (X1) e a variável 

do termo ao quadrado do fator quantidade de água (X3^2) apresentam e indicando um efeito 

significativo ao nível de 95% de confiança, p-valor < 0,05, assim pode-se afirmar que este fator exerce 

certa influência na variável resposta de percentual de remoção de carbono . Também é possível 

observar que a quantidade de água (X3) apresentou um p-valor de 0,07 o qual é muito próximo ao p-

valor de 0,05, mas não apresenta significância estatística para este modelo. 

3.4.2 Modelagem - Análise dos Coeficientes do Modelo 

A Tabela 8 apresenta os coeficientes principais e de interação das variáveis 

independentes, tendo como resposta a remoção de carbono (%), para um modelo quadrático, 

considerando as interações entre as variáveis com um limite de confiança de 95%. Conforme mostra a 

Tabela 8 que envolve a variável concentração de oxidante (X1), razão [Fe2+]/[H2O2] (X2), quantidade 

de água (X3), e a interação entre elas, os coeficientes dados pelo intercepto, X1, X2, e X3 foram 

estatisticamente significativos sobre a variável resposta, remoção de carbono (%). 

 
Tabela 8: Coeficientes estimados pelo planejamento Box-Behnken. 

Efeitos Estimados; R2=0,88; R2 Ajustado: 0,67 

Preditor  Estimativa  
Desvio 

Padrão  
Estat.t  p-valor  L. C. ± 95,%  

Média/Interação  56,58  3,16  17,89  0,00  48.46 64,71 

X1  6,96  1,94  3,59  0,02  1,98 11,94 

X2  2,66  1,94  1,38  0,23  -2,31 7,64 

X3  4,46  1,94  2,30  0,07  -0,520 9,43 

X12  2,17  2,85  0,76  0,48  -5,16 9,50 

X22  -0,05  2,85  -0,02  0,99  -7,38 7,28 

X32  10,62  2,85  3,73  0,01  2,29 17,95 

X1:X2  -1,21  2,74  -0,44  0,68  -8,25 5,83 

X1:X3  4,35  2,74  1,59  0,17  -2,69 11,39 

X2:X3  -0,69  2,74  -0,25  0,81  -7,726 6,35 

 



 

 

Observa-se na tabela 6 que o valor do coeficiente de determinação R2 foi de 

aproximadamente 0,88%, que resulta em um coeficiente de correlação de 0,8904 indicando que um 

modelo polinomial de segunda ordem tem uma correlação forte e representa bem a relação entre os 

efeitos e a variável resposta. Entretanto, para se conhecer se o modelo polinomial de segunda ordem 

proposto possui significância estatística e se é útil para fazer previsão deve-se fazer uma análise de 

variância (ANOVA). De acordo com a Tabela 5 e partindo-se dos efeitos significativos propõe-se o 

modelo: 

𝑌 =̂  56,58 − 6,96 ∗ X1 −  2,66 ∗ X2 4,46 ∗ X3 −  2,17 ∗ X1 ∗ X2 −  0,05 ∗ X2 ∗ X3 +
10,62 ∗ X1 ∗ X3 −  1,21 ∗ X12  +  4,35 ∗ X22 –  0,69 ∗ X32  

(1) 

A síntese dos resultados da análise de regressão para todas as variáveis respostas 

analisadas é mostrada na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Resultados da análise de regressão para o modelo box-Behnken. 

Fonte de variação  Soma quadrática  
Graus de 

liberdade  
Média quadrática  Estat. F  

Regressão  1114,053  9  123,784  32,574  

Resíduos  150,021  5  30,004  7,896  

Falta de Ajuste  142,421  3  47,474  12,493  

Erro Puro  7,600  2  3,800   

Total  1414,095  19   

 

A análise da ANOVA mostra que o modelo proposto possui significância estatística, ao 

nível de 95% de confiança, uma vez que o valor de F (calculado) é 1,68 vezes maior que F (tabelado) 

= 19,38, onde não se rejeita a hipótese que o modelo quadrático é adequado. Entretanto, a ANOVA 

mostra que o modelo proposto não é útil para fazer previsões, pelo fato do F calculado dos resíduos e a 

Falta de Ajuste serem menor que o F tabelado. 

O coeficiente de determinação R2 foi de aproximadamente 88 %, indicando que o modelo 

consegue explicar 88% da variação total em torno da média. A avaliação do modelo também pode ser 

feita através da observação da figura dos valores preditos versus os valores observados que são 

ilustrados no Figura 2.  

. 

Figura 2:Valores observados versus valores preditos para remoção de carbono (%). 
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Os valores preditos pelo modelo são representados pela reta, enquanto que os valores 

observados se representam pelos pontos. Salienta-se que, o modelo é preditivo pois os valores preditos 

se aproximam dos valores observados.  

3.4.3 Análise via Método de Superfície de Resposta (MSR) 

Os gráficos de contorno e de superfície consistem em uma ferramenta qualitativa que nos 

auxilia na interpretação do comportamento das variáveis utilizadas e dos resultados obtidos. Através 

dos gráficos de contorno podemos identificar as regiões em que as interações entre as variáveis tornam 

o processo ótimo, ou seja, as regiões ótimas de operação. 

Observando os gráficos de contorno de área e as superfícies de respostas pode-se obter 

indícios que um modelo polinomial de segunda ordem parece representar bem a relação entre a 

resposta (% Remoção de carbono) e os fatores estudados.  

A Figura 2 e Figura 3 ilustram o percentual de remoção de carbono em função 

concentração de percarbonato (X1), versus razão [Fe2+]/[H2O2] (X2)., pode-se observar que o 

percentual de remoção de carbono é mais efetivo para valores mais elevados dos fatores concentração 

de percarbonato e razão [Fe2+]/[H2O2]. A remoção de carbono aumenta mais significativamente com o 

aumento da concentração de percarbonato se comparada ao aumento da razão [Fe2+]/[H2O2]. O 

percentual de remoção varia de 49,84% a 65,14%, para a condição de níveis baixos dos dois 

parâmetros e a condição de níveis altos, respectivamente. 

 

Figura 3: Contorno (área), de concentração de 

percarbonato (X1), versus razão [Fe2+]/[H2O2] (X2). 

 
 

Figura 4: Superfície de resposta para a 

concentração de percarbonato (X1), versus razão 

[Fe2+]/[H2O2] (X2). 

 
 

A Figura 4 e Figura 5 mostram o contorno de área e a superfície de resposta para a 

remoção de carbono (%), em função da concentração de percarbonato (X1), e quantidade de água (X3), 

para a razão [Fe2+]/[H2O2] (X2), no ponto central. Pode-se observar que o percentual de remoção de 

carbono é mais efetivo para valores mais elevados dos fatores concentração de percarbonato e 

quantidade de água, atingindo um percentual de 87,31%. A remoção de carbono aumenta mais 

significativamente com o aumento da concentração de percarbonato para valores extremos do fator 

quantidade de água.  
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Figura 5: Contorno (área), de concentração de 

percarbonato (X1), versus a quantidade de água 

(X3). 

 
 

Figura 6: Superfície de concentração de 

percarbonato (X1), versus a quantidade de água 

(X3). 

 
 

 

A Figura 6 e Figura 7 mostram o contorno de área e a superfície de resposta para a 

remoção de carbono (%), em função da razão [Fe2+]/[H2O2] (X2), e quantidade de água (X3), para a 

concentração de percarbonato (X1), no ponto central. Por fim, no que se trata do Método de Superfície 

de Resposta, nota-se que o percentual de remoção de carbono é mais efetivo para valores mais 

elevados dos fatores razão [Fe2+]/[H2O2] e quantidade de água, atingindo um percentual de 73,41%. 

Pode-se observar que a remoção de carbono aumenta mais significativamente com o aumento da 

quantidade de água. 

 

Figura 7: Contorno (área), de razão 

[Fe2+]/[H2O2] (X2), versus quantidade de água 

(X3). 

 
 

Figura 8: Superfície de razão [Fe2+]/[H2O2] 

(X2), versus quantidade de água (X3). 
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3.4.4 Processo de Otimização 

A Figura 9 apresenta os resultados do processo de otimização realizado a partir dos 

experimentos realizados. O processo de otimização foi realizado por meio do Método de Superfície de 

Resposta (MSR). 

 

Figura 9: Otimização no Planejamento Experimental proposto. 

 
 

De acordo com o Figura 9 em todos os parâmetros foi indicado à utilização das condições 

em altos níveis de concentração de percarbonato de sódio (equivalente a proporção de 3 mols de 

oxidante para cada mol de carbono elementar), razão [Fe2+]/[H2O2] de 1:10 (equivalente a 1 mol de 

Fe2+
 para cada 10 mols de peróxido), e a quantidade de água de 15 mL (equivalente a 1,5 mL para cada 

grama de solo). Nestas condições provavelmente se obteria um percentual de remoção de 85,86% de 

remoção de carbono. 

No que diz respeito ao baixo nível nas concentrações do oxidante, fica evidente que a 

ausência de hidroxilas disponíveis para a degradação da matéria orgânica também diminui a eficácia 

do processo de oxidação.  

Para os teores de água, a necessidade está relacionada à homogeneidade do processo e é 

descrito em diversos trabalhos como um fator determinante para o sucesso da remoção de carbono. 

Guedes (2010), obteve maiores porcentagens de remoção do contaminante quando em maior 

concentração de água. Essa condição de altos níveis de umidade pode onerar um processo off-site de 

remediação, uma vez que se faz necessário infraestrutura e operação adequadas para reter e tratar o 

lixiviado. 
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3.5 TPH – Hidrocarbonetos Totais de Petróleo 

A Tabela 10 demonstra os resultados do parâmetro TPH com o solo contaminado antes e 

após o POA com o tratamento selecionado como mais eficiente no processo de otimização.  

 

Tabela 10: Resultados do parâmetro TPH com o solo contaminado antes e após o POA. 

Parâmetro Antes do tratamento mg/Kg  Depois do tratamento mg/Kg 

Percentual 

de remoção 

TPH faixa gasolina  12500,00 33,30 

TPH faixa querosene  9190,00 76,00 

TPH faixa diesel 9180,00 167,00 

TPH faixa óleos lubrificantes 12500,00 170,00 

TPH Total 43370,00 446,30 98,97% 

 

O parâmetro TPH é o mais utilizado em avaliações ambientais de áreas contaminadas, 

porém no Brasil não existe nenhuma lista de referência que permita comparar/orientar os estudos. 

Comparando-se a Lista Holandesa de Qualidade do Solo (VROM 2000) se tem que as áreas são 

contaminadas com hidrocarbonetos e necessitam intervenção quando os solos possuem mais de 5.000 

mg/kg de TPH Total (valores referenciais considerando-se um teor de argila de 25,0% e de matéria 

orgânica de 10,0%).  

O resultado da análise de TPH neste trabalho confirma com o resultado na análise 

Carbono elementar, sendo que, podemos classificar o solo resultando como de “Referência” conforme 

classificação da Lista Holandesa (VROM, 2000), ou seja, indica um nível de qualidade do solo que 

permite considerá-los “limpos”, considerando-se a sua utilização para qualquer finalidade. 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que, com base nos ensaios preliminares, o 

oxidante químico persulfato de sódio foi o que apresentou melhor resultado com 55,72% de remoção 

de carbono do solo contaminado testado. Apesar do bom resultado com o persulfato de sódio, este 

produto é 32 vezes mais oneroso comparado ao percarbonato de sódio, que apesar de menos eficiente 

do que os demais, seu baixo custo favorece a utilização de maior concentração para obter os mesmos 

resultados que os processos utilizando persulfato de sódio. Partindo para os ensaios com base no 

planejamento de experimentos obtivemos a remoção de carbono com cerca de 85,86 %.  

A seguir algumas considerações relevantes para conclusão deste trabalho: 

 De acordo com a tabela ANOVA, a variável de estudo concentração de percarbonato 

(x1) e a variável do termo ao quadrado do fator quantidade de água (X3^2) 

apresentam e indicam um efeito significativo ao nível de 95% de confiança, assim 

pode-se afirmar que estes fatores exercem influência na variável resposta; 

 O experimento n° 8 do planejamento experimental apresentou maior eficiência na 

remoção da carbono cerca de 85 %, onde a massa do  percarbonato de sódio estava em 

nível alto, Razão molar [Fe2+]/[H2O2] em nível médio e o volume de água em nível 

alto.  

 De acordo com o Método de Superfície de Resposta (MSR), para obter os melhores 

resultados todos os parâmetros deveriam estar em condições de altos níveis. 

 O modelo proposto apresentou significância estatística, ao nível de 95% de confiança. 

No entanto a ANOVA mostra também que o modelo proposto não é útil para fazer 

previsões. 
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