
GERENCIAMENTO DE 
ÁREA CONTAMINADAS

Remediação Ambiental por 
Processos Químicos Avançados

JULIANO DE ALMEIDA ANDRADE
juliano@oxiambiental.com.br

www.oxiambiental.com.br
SP | 18 de fevereiro de 2021



2100p: 0,03%
2057p: 0,40%
2021p:  1,03%
1985: 1,79%
1955: 1,80%

Taxa de crescimento anual (%)

Além da má 
gestão!

2057

Mundial: 7,85
1º China: 1,44
2º Índia: 1,39
3º EUA: 0,33
4º Indonésia: 0,28
5º Paquistão: 0,22
6º Brasil: 0,21

População fev/2021 (bi)

Motivador ambiental

População Mundial - Cenário Demográfico 

2023



Consumo de Água
2 bilhões de pessoas em todo o mundo
usam uma fonte de água potável
contaminada com fezes.

Cerca de 800 milhões de pessoas NÃO
tem acesso a água potável.

Fonte: Water Sanitation and Health (WSH) - World
Health Organization (WHO, 2020)

Fonte: Global Water 
Outlook to 2025 -
International Food Policy 
Research Institute (IFPRI) 
and the International 
Water Management 
Institute (IWMI)

Recursos hídricos renováveis per capita no BRASIL
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São liberados 310 kg/s (~10 M t/ano) de produtos químicos
tóxicos no ar, terra e água por indústrias em todo o mundo. Mais
de 2 M t/ano são substâncias cancerígenas. (WHO, 2020)
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Água usada no MUNDO



SOLO
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ORGANIZAÇÃO

Bens a proteger:

• Saúde e bem estar da população;
• Qualidade do solo e água;
• Fauna e flora;
• Outros.

Segundo a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981)

Contaminação Ambiental

Área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha
quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam
causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger.

Matéria/contaminante: substâncias químicas ou organismos patogênicos
introduzidos no meio, sendo depositados, acumulados, armazenados, enterrados
ou infiltrados.

Fonte: Adaptado de CETESB, DD-38/2017; e NBR 16784-1/2020 (Plano de Intervenção)



Contaminantes Emergentes em Água Subterrânea

... e vários outros!

• Microplásticos

• Hormônios

• Agrotóxicos

• Antibióticos

• Produtos Farmacêuticos

• Subprodutos de Detergentes

• Plastificantes

• Antioxidantes

• Esteróides

• Desinfetantes

• Fragrâncias

• Solventes...



Contaminantes Crônicos em Água Subterrânea do Brasil

necrochorume
Cemitérios

agrotóxicos
Cultivo agrícola

organoclorados
Indústrias químicas

metais pesados

Indústrias alimentícias e 
metalúrgicas

interferentes endócrinos
Esgoto sanitário
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Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC)

“O Gerenciamento de Áreas Contaminadas visa reduzir, para níveis aceitáveis, os riscos a que estão sujeitos

a população e o meio ambiente em decorrência de exposição às substâncias químicas provenientes de áreas

contaminadas, por meio de um conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das características

dessas áreas e dos riscos e danos decorrentes da contaminação, proporcionando os instrumentos

necessários à tomada de decisão quanto às formas de intervenção mais adequadas.”

Fonte: R.C.A.Cunha, Cetesb, 2017.
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Diagnóstico Ambiental

• Normalmente o solo é a fonte secundária por 
onde passa a contaminação, funcionando 
como um filtro pré-atingimento da água 
subterrânea; porém o solo ainda é pouco 
explorado;

• Os contaminantes interagem com o solo por 
meio de processos físicos e, principalmente, 
por interações químicas.
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Transportes de Contaminantes no Solo

Conceitos sobre:

• Permeabilidade e porosidade;

• Solubilidade;

• Capilaridade;

• Mecanismos de reações;

• Movimentações dos 
contaminantes.
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Transportes de Contaminantes no Solo

1. É muito importante entender sobre os 
fenômenos de  transporte dos 
contaminantes no solo;

2. Pouca atenção é dada para a avaliação 
da qualidade do  solo;

3. A maioria das amostras coletadas em 
campo não são representativas;

4. Técnicas de rebaixamento do nível 
freático proporcionam resultados falso 
negativos;

5. A maioria das técnicas de remediação 
utilizadas no Brasil não tratam solo.



Decisão de Diretoria
Nº 38/2017/C, de 07/02/2017
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• Os procedimentos são mais detalhados e estão previstas multas para o responsável legal

por não atendimento aos procedimentos estabelecidos;

• Exemplo: avaliação preliminar incompleta sem justificativas.

• Os responsáveis legais serão passíveis de serem multados por cada etapa do processo de

gerenciamento de áreas contaminadas, não somente pelo processo como um todo;

• As penalidades podem chegar ate 4 milhões de UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São

Paulo), equivalente a mais de R$ 100 milhões;
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Diagnóstico “Médico x Ambiental”
1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa

Avaliação Investigação Detalhamento Tratamento Acompanhamento

ÁREA MEDICINAL

Avaliação Investigação Detalhamento Tratamento Acompanhamento

Sintomas Levantamento Identificação Prescrição Avaliação da eficácia

Sinais Exames Local Tipo de remédio

Suspeitas Qualificar Quantificação Quantidade/ dose

Coleta de dados Dimensão Planejamento Local da intervenção

Prioridades Tipo de técnica

Risco e Metas Tempo de tratamento

Plano de intervenção Avaliação dos efeitos

Observação Diagnóstico Médico Intervenção Avaliação

ÁREA AMBIENTAL

Avaliação Preliminar
(Due Diligence)

Investigação
Confirmatória

Investigação Detalhada
e Avaliação de Risco Remediação

Ambiental
Monitoramento Ambiental

Pós-Remediação
Diagnóstico Ambiental

Tempo estimado (meses)
1 2 3 a 6 6 a 180 (15 anos... ou mais) 24

Custo estimado
$ $$ a $$$$ $$$ a $$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$ a $... $$$ a $$$$$
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Etapas do Gerenciamento Ambiental

Diagnóstico Ambiental:
Tem papel fundamental na gestão ambiental.

Avaliação Preliminar

Investigação Confirmatória

Investigação Detalhada

Avaliação de Risco à Saúde

Plano de Intervenção

Remediação Ambiental

Due Diligence

1ª etapa do gerenciamento ambiental para 
a identificação de áreas contaminadas

As etapas são interdependentes, 
sequenciais e obrigatórias;

O resultado de uma etapa tem
impacto direto na seguinte;

Diagnóstico incorreto ou incompleto 
implica em retrabalho (perda de tempo e 
dinheiro), responsabilidade civil e sanções!

O monitoramento ambiental é iniciado na 
Inv. Confirmatória e é ser realizado em todas 
as etapas, incluindo o Monitoramento para 
Encerramento (pós-remediação)
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Dimensão de Contaminação

Contaminação de água por BENZENO
Limite de Intervenção CETESB = 5 µg/L

•1 gota (50 µL) de Gasolina contamina 37 L de água 

•1 mL de Gasolina contamina 740 L de água

•1 copo (200 mL) de Gasolina contamina 150.000 L de água  = 
volume de uma casa de 60 m²

Exemplo:
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Riscos de Serviços Inadequados



Reincidência de Contaminação
Efeito Rebote (Rebound)
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O efeito rebote pode ocorrer por uma falha/defeito da
tecnologia implementada ou no diagnóstico ambiental
limitando o entendimento sobre a distribuição de
contaminantes.

As possíveis causas para que ocorram rebote são:

• Dissolução da fase adsorvida ou fase 

livre de áreas insaturadas;

• Utilização de técnicas focadas no

problema (água contaminada) e não

no solo (zona insaturada);

• Investigação inadequada do local.
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Grandes  Erros Observados em Gerenciamento de Área 
Contaminadas

Falha no 
diagnóstico
ambiental

Não envolver o corpo técnico e 
gerencial/ diretoria da empresa 
para a tomada de decisões;

Realizar os estudos e decidir 
ações sem informações 
técnica suficientes;

Montar o escopo com diagnóstico 
incompleto e sem entendimento 
técnico aprofundado;

Atuar com negligência: não divulgar 
ou omitir os estudos anteriores para 
não influenciar na proposta.

Não envolver equipe multidisciplinar e nem 
profissionais com expertises diferentes, 
especialmente profissionais químicos em 
remediação;
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• Para sócios e clientes:
– responsabilidade solidária na recuperação do dano

• para o Banco:
– inadimplência
– hipoteca de imóvel degradado

• para Seguradora:
– cobrir sinistro

"Baixada Santista nos anos de 1980, quando veio a público a existência de
diversos depósitos de resíduos organoclorados nos municípios de Cubatão
e São Vicente. Esses resíduos são provenientes da fabricação de agrotóxicos
por uma empresa, que em 1976 foi comprada por outra. Ao adquirir a
empresa, o comprador herdou seu passivo ambiental, já tendo gasto várias
dezenas de milhões de dólares para tentar liquidá-lo. O caso foi objeto de
uma das primeiras ações civis públicas ambientais, em 1986. Até 1994 a
empresa teria gasto cerca de US$ 60 milhões nessas atividades".

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Riscos pela má gestão
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“Art. 225...

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos

causados.”

Constituição Federal Brasileira/1988

A obrigação de reparação do dano ambiental é objetiva (independente

de CULPA), solidária e imprescritível. Havendo relação direita ou indireta

entre o dano ambiental e a atividade do poluidor deve ser este considerado

sujeito passivo de eventual responsabilidade civil ambiental, sendo também

irrelevante a licitude da atividade, pois na ação civil pública ambiental não

se discute, necessariamente, a legalidade do ato.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Consequências por má gestão
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Locais Críticos

• O resultado final com o atingimento 
das metas de remediação é baseado 
no “principio de aptidão para o uso”, 
que considera o risco tolerável;

• O risco é minimizado;

• A remediação é feita até o ponto 
necessário que permita sua utilização 
para o uso pretendido.

• A área é reabilitada para um 
determinado uso;

• A decisão é fundamentada em metas 
de remediação, calculadas com base 
em avaliação de risco à saúde 
humana, cujos resultados variam 
conforme cada cenário de exposição a 
depender do uso futuro do solo.

Quantidade e 
tipos de 

contaminantes

Fontes ativas de 
contaminação
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A Problemática Ambiental...

O que fazer? Qual Técnica de Remediação devo utilizar? 
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Avaliação comparativa entre técnicas de remediação
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Remediação Ambiental

Química Ambiental e Inovação 
em Remediação In-Situ

Inovação em Tecnologias 
Químicas de Remediação
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Principais Grupos de Compostos para Remediação Química

1. Oxidantes/ redutores (gerar espécies reativas aos contaminantes);

2. Complexantes (estabilizar o meio reacional e assegurar o equilíbrio químico);

3. Condicionantes (adequar o meio à maior efetividade na descontaminação);

4. Catalisadores (aumentar a velocidade das reações);

5. Polímeros micelares (depurantes dos processos químicos aplicados). 

2

4

53

1
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Tecnologias Químicas mais 
usadas

TiO2

O3 UV

H2O2

OH•

• Processos Oxidativos Avançados (POA) são 
tecnologias emergentes de remediação baseadas 
na geração de radicais hidroxila » ●OH

• Devido à reatividade do ●OH frente a inúmeros 
compostos tóxicos e recalcitrantes, como 
hidrocarbonetos de petróleo, a mineralização 
completa dos contaminantes pode ser alcançada.
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O3

NaMnO4

CaO2

H2O2

KMnO4

Oxidantes disponíveis para POA

Ozônio

Peróxido de Cálcio

Peróxido de Hidrogênio

Permanganato de Potássio

Na2S2O8

Permanganato de Sódio

Persulfato de Sódio

H2O2 é o oxidante mais barato se ele for estável

Permanganato é o mais estável

Persulfato aquecido é o mais reativo

MnO4-

S2O8
2- + Fe2+ → 2SO4

●-

MnO4
– + 4H+ + 3e– ↔ MnO2 + H2O
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Taxas de Decomposição
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Oxidante Espécies reativas Forma Persistência1

Pernanganato MnO4
- pó/líquido >3 meses

Peróxido ·OH, ·O2-, ·HO2, HO2- líquido minutos - semanas

Ozônio O3, ·OH gás minutos - horas

Persulfato ·SO4
2- pó/líquido horas - semanas

1A persistência varia dependendo das condições específicas do site e da reação desenvolvida
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Vantagens de Processos Químicos

Destruição do poluente orgânico;

Redução da toxicidade;

Aumento da biodegradabilidade;

Redução da DQO¹, DBO² e TOC³;

Remoção da cor e odor.

Aplicações

1

2

3

4

5

◼
1 DQO: Demanda Química de Oxigênio;

◼
2 DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio

◼
3 TOC: Carbono Orgânico Total (Total Organic Carbon)
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Tecnologias Alternativas

✓ Ferro Zero Valente
(adequado para processos 
redutores)

✓ Ozonização
(adequado para processos ex-
situ)

✓ Surfactantes
(“não envolve oxidação!” –
requer muita cautela na 
utilização)

Práticas Comuns Indesejáveis 
Existentes:

❑ Intervenções realizadas por 
profissionais não capacitados;

❑ Campanhas excessivas de 
monitoramento, por muitos anos sem 
medidas de remediação;

❑ Quantidade excessiva de poços de 
monitoramento em áreas pequenas;

❑ Tempo demasiadamente longo em 
processos de remediação;

❑ Utilização de técnicas inadequadas ao 
problema ambiental.
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Formas  de Injeção de Produtos Químicos

Injeção 
pressurizada Injeção por 

gravidade

Injeção por direct push



©2019 – www.oxiambiental.com.br

Encerramento do processo de Remediação

• O resultado final com o atingimento 
das metas de remediação é baseado 
no “principio de aptidão para o uso”, 
que considera o risco tolerável;

• O risco é minimizado;

• A remediação é feita até o ponto 
necessário que permita sua utilização 
para o uso pretendido.

• A área é reabilitada para um 
determinado uso;

• A decisão é fundamentada em metas 
de remediação, calculadas com base 
em avaliação de risco à saúde 
humana, cujos resultados variam 
conforme cada cenário de exposição a 
depender do uso futuro do solo.
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Business Case
Contaminação por Organoclorados 

Remediação Ambiental In-situ
de Indústria Química
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Business Case - Histórico

1974

• Indústria química iniciou as atividades 
operacionais;

• Localizada no interior de SP em área de 
preservação ambiental;

• Produzia intermediários de produtos 
químicos e recuperava solventes clorados 
por cerca de 25 anos

1999

• Venda da empresa para uma 
concorrente multinacional 
francesa, que arrendou o terreno.

2000

• Comprador paralisou as atividades 
industriais por suspeitas de 
contaminação do local;

• Contratou uma empresa de 
consultoria americana para 
avaliação ambiental.

2001

• Foi comprovada a contaminação e 
ocorreu rescisão judicial do contrato
de arrendamento;

• A responsabilidade da contaminação 
voltou para os antigos proprietários;

• Área de 20 mil m² foi completamente 
desativada.
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Business Case - Atividades Realizadas por Terceiros

Diagnóstico e Remediação Ambiental
2000 – 2007 (7 anos):

• Diversas investigações realizadas para avaliação do passivo 
ambiental;

• Confirmada a contaminação por compostos organoclorados;

• Instalação de 50 PM em 3 níveis (2, 4 e 8 m);

• Plumas de contaminação ultrapassaram os limites da empresa.

2007 – 2013 (6 anos):

• Remediação ambiental por bombeamento MPE/Pump & Treat/Air 

Stripping;

• 12 bombas submersas em operação contínua (24h/dia);

• Custo de implantação (CAPEX): R$ 3 milhões;

• Custo operacional (OPEX): R$ 500 mil/ano (energia+manutenção);

• Custo remediação: R$ 840 mil/ano.

Contaminação por solventes clorados
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Business Case - Atividades realizadas pela Oxi Ambiental

2014:

• Oxi Ambiental foi contratada para continuar com a 
remediação pela baixa eficiência da intervenção anterior;

• O monitoramento ambiental apontou contaminações 
similares àquelas identificadas há 14 anos;

• O sistema de bombeamento foi desativado;

• Desligamento dos funcionários envolvidos com a 
manutenção eletromecânica do sistema anterior;

• Início da aplicação de tecnologias químicas in-situ.

• Realização de ensaios de tratabilidade para a definição do 
“remédio” mais adequado; 

• Utilização de processos químicos avançados envolvendo a 
geração de espécies radicalares;

• Monitoramento periódico na área de “hot spot”;

• Aplicação de campanhas de injeção intercaladas às 
campanhas de amostragem e de testes laboratoriais:

• 6 eventos de injeção

• 7 campanhas de amostragem

Objetivos e Cenário Ambiental Estratégias e Ações Implantadas
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Business Case - Principais Resultados (2015-2016)

• Metas de remediação alcançadas e degradação superior a 99% dos 
organoclorados na área externa do empreendimento;

• 90% da área interna descontaminada;

• Área pontual interna com grande variação e instabilidade na massa 
dos contaminantes;

• Suspeita de fonte ativa de contaminação;

• Aumento inesperado na concentração de PCE:

• Efeito “serrote” injustificado – resultados pontuais inconsistentes.

Comportamento esperado da degradação de PCE:
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Business Case - Riscos e Impactos do Diagnóstico Ambiental

• Identificada área com presença de resíduos 
industriais enterrados no solo;

• Área de antiga unidade de destilação de 
solventes clorados;

• Resíduos pastosos com 3 colorações (verde, 
preto e marrom) e forte odor orgânico;

• Caracterização química confirmou a fonte 
primária de organoclorados dispostos de 
maneira inadequada;

• Resíduo preto identificado como o mais 
concentrado em PCE e TCE.

Fonte ativa de contaminação
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Business Case - Riscos e Impactos do Diagnóstico Ambiental

Fontes
Ativas de 
Contaminação
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Business Case - APRENDIZADOS

• Causas e origem da fonte de contaminação pouco 
exploradas;

• Áreas não investigadas;

• Identificada somente contaminação da água;

• Falha no diagnóstico ambiental: imprecisão não 
identificou fontes ativas de contaminação;

• Retrabalho: desperdício de tempo e de recursos.

Realizar “Diagnóstico Ambiental” 
completo/ representativo da área!

• Tecnologia de bombeamento ineficaz para o problema;

• A efetividade em curto tempo de remediação por Processos 
Químicos é fator determinante aos Construtores/ Incorporadores;

• Capacitação técnica e experiência são de suma importância em 
todas as etapas do gerenciamento ambiental, em especial na 
reabilitação de áreas afetadas por diferentes grupos de 
contaminantes químicos.

Utilizar “Técnica de Intervenção” 
apropriada para cada contaminante!

Um bom diagnóstico e a correta remediação 
podem viabilizar um empreendimento!
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Perguntas☺

www.oxiambiental.com.br

juliano@oxiambiental.com.br
(11) 2768-9055

Alexandre Serpa
Emanuel Rios Kleber Ramos


