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RESUMO

o nitrato é o contaminante de ma¡or incidência nos aquíferos em todo o mundo. A
forma mais eficiente de remoSo do nitrato nas águas subteråneas é através da
den¡tr¡ficåção, processo onde este íon é convert¡do, através de uma série de processos,

mediados quím¡ca ou bacteriolog¡camente, em óxido nitroso (N2o) ou gás nitrogênio (N2).

Nesta dissertação procurou-se avaliar a eficiência de alguns produtos de baixo
custo para o desenvolvimento de um sistema de remediação em aquíferos rasos do tipo
barreira reativa passiva.

Foram testados materia¡s doadores de elétrons como serragem, enxofre
elementar, palha de aço e papel jornal através de experimentos denominados batch tests.
os materiais escolhidos foram colocados num frasco negro ('l oo0 mL) iunto com uma
solução arficialmente contaminada, com concentrações de até 20 mg/L N-No3-, mais solo
orgânico não contaminado, de uma formação aluvionar quatemária.

Alguns parâmetros como pH, Eh, condut¡vidade elétrica e oxigênio dissorvido, íons
da série nitrogenada, cloreto, sulfato e ferro foram anal¡sados para a caracterização
hidrogeoquímica e avaliação das razões de den¡trificação.

os resultados obt¡dos ind¡caram boa eficiência dos materiais nos processos de
denitrificaçäo. As porcentagens de eficiênc¡a var¡aram entre <75% (papel) a 97%
(senagem). O melhor deles , paÊ a utllização em barreiras reativas, foi a palha de aço que

consumiu 90 % da massa de nitrato em menor'período de tempo (9 dias) de experimento.

No processo envolvendo enxofre elementar, este é convert¡do em sulfato, sendo

desaconselhável para o tratamento de água potável. Altas concentraçöes de sulfato
podem agir como laxante, especialmente em combinação com o magnésio, além de
produzir um odor desagradável.

A aplicação desses materiais em barreiras reativas, com exceção do enxofre, será
de grande ¡mportância, iá que a boa parcela da população brasileira res¡de próxima às
drenagens, desprovidas de saneamento básico.



ABSTRACT

N¡trate has been the one of the most common contam¡nants in aquifers ¡n the
world. The ingestion of n¡trate contaminated water (>4S mg/L NOÐ can provoke

methemoglob¡nem (Baby Blue syndrome) and gastric cancer. Denitrification is the most
efficient process to decontaminate aquifers. This process converts No3- to N2o or N2 ions,

through chemical or bacteriological reactions.

The a¡m of th¡s work is to evaluate some low-cost products to be used in reactive
permeable barr¡ers for the remed¡aiion of shallow aqu¡fers contaminated by n¡trate.

The materials such as sawdust, elemental sulfur, steel wool and newspaper were

tested in batch test. These products were placed in a black plastic flask (1000 mL) with
artific¡ally contaminated groundwater (with up to 20 mg/L N-Nog-) and non-contaminated

organic silt from a Quaternary alluvial formation.

The pattems of pH, Eh, electrical conductivity, dissolved oxygen, nitrogen
compounds, chloride, sulfate, and ¡ron ions were analyzed for a hydrogeochemical

character¡zation that permits a evaluation of the performance of spec¡fic material to convert
n¡trate in other reduced compounds.

The results ¡ndicated suitable efficiency of the four materials in these experiments.

Efficiency percentages varied between <75% (newspapers) and 97% (sawdust). The best

material was steel wool which consumed in 9 days, 90%o of the nitrate mass.

The elemental sulfur showed low efficieniy, mainly associated with long reaction

time (> four months) and generation of some products that are ¡nadequated for drinking
water standards 1> 300 mg/L SOn'z-).

These products, used to fill up react¡ve permeable barriers, have showed a great
potential¡ty mainly considering ihe low cost and manutence of ihis technique.

XI



l)issedação de Mestrado

T. TNTRODUçÃO

L1. J ustificativa e objetivos

Problemas de aquíferos degradados por n¡trato têm preocupado administradores dos
recursos hídricos subterrâneos em muitos países, sobretudo porque este é o contaminante de
mais ampla ocorrência mundial.

Em concentraçöes superiores a 10 mg/L NOs--N 1"Oror'radamente ¡14 mg/L NOi)
podem ser verificados na populaçäo casos de metahemoglobinemia, princ¡palmente em
crianças até os seis meses de vida e alguns tipos de cånceres (usEpA, 1995; wHo, 1999).

os sistemas de saneamento ,n srïu, como fossas sépticas, mesmo as bem construídas
e operadas, geram algum nível de poluição por fósforo e nitrato (DoMENlco & SoHWARTZ,
1997; JowETT, 1994; wILHELM et at.,1994). segundo wlLD (1977), os efluentes oriundos de
esgotamento sanitário contribuem com até 40o/o da massa de nitrato presente nas águas
superficiais podendo ocasionar a eutrofização daqueles corpos d'água. As práticas agrícolas,
¡ncluindo o uso inadequado de fertil¡zantes orgânicos e inorgânicos, lavoura em áreas virgens e
a criação de animais constituem-se em fontes antrópicas desse contaminante.

Ëste problema é mais grave em áreas de grande densidade populacional, como favelas
e conjuntos habitacionais sem esgotamento sanitário por rede de esgoto. segundo o IBGE
(1991), 42% da populaçäo brasileira (aproximadamente 61 milhões de pessoas) fazia uso de
fossas rudimenlares ou não era provida de qualquer sistema de saneamento. A situação é
ainda mais grave se forem consideradas apenas as regiôes Norte e Nordeste onde estes
percentuais ultrapassam 60%.

o saneamento básico precário, então é demonstrado na disposição inadequada dos
resíduos líquidos e sólidos em cavas muitas vezes escavadas próximas ou ainda no próprio

nível freát¡co, as chamadas fossas negras. segundo FosrER & HIRATA (1gsg), há uma nítida

correlação entre sistemas de saneamento e a contaminação por nitrato e microrganismos
patogên¡cos.

Em face à esta problemática, torna-se extremamente relevante e necessária a busca de
processos que proporcionem a mitigaçâo do nitrato presente nos aquiferos.

O nitrato apresenta como características químicas a estabilidade, alta solubil¡dade em

água com baixos potenciais para co-prec¡pitação ou adsorção. Tais propriedades são fatores
limitantes para o uso de tecnologias corriqueiras, como mudanças no pH ou filtração, no
processo de remediação. Desta forma, foram necessários o desenvolvimento e aplicação de

técnicas mais sofisticadas como troca iônica, osmose reversa, eletrodiálise, denitrificações
quÍmica, catalítica e biológica.

CESARINO, A.
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Dissertacão de Mest¡ado _ IGc _ USp

Haja visto a profusão de metodologias para a descontaminação do nitrato, a maioria dos
processos säo de pouca aplicação no Brasil em virtude dos altos custos construtivos e
operativos, grande complexidade mecânica e não obstante a isso alguns deles geram
subprodutos de maior poder contaminante, como exemplo os sais orgânicos gerados como
resíduos da resina utilizada no método de troca iônica.

Embora estudos do comportamento e atenuaçäo de nutrientes já datem alguns anos
(LAAK, 1981; KEENEY, 1986; POSTMA et at., 1992; ROBERTSON et al., 1991; WTLHELM et
a/-, 1994), estudos específicos a respeito da remediaçäo de aquiferos contaminados por
nitrogênio são ainda restritos no Brasil.

O presente frabalho visa desenvolver estudos para a obtenção de um mater¡al reativo
de baixo custo construtivo e operativo para a degradaçäo do n¡trato mediante processo de
den¡tr¡ficação biológica rn sllu. Através de experimentos em laboratório, denominados bafch
fesfs, procurou-se simular condiçöes hidrogeoquímicas favoráveis aos processos de
denítrificação, isto é, a transformação de nitrato (No3') em gás nitrogênio (N¿ e/ou óxido nitroso
(NzO) e compreender os principais mecanismos controladores deste processo em aquiferos
rasos submetidos a um clima tropical úmido.

CESARINO, A.



2. O NITROGÊNIO COMO CONTAMINANTE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

2.1. Giclo do nitrogênio

O nitrogênio constitui aproximadamente 80% do volume da atmosfera terrestre, sendo
assim o seu constituinte mais importante. Este elemento ocorre na natu reza em diversos
estadolde oxidação, variando desde sua forma mais reduzida, amonia (NH.) até o nitrato (NO3),

a sua forma mais oxidada (Tabela 1).

T?!"111 - Relação entre as espécies de nitrogênio e seus respectivos esfados de oxidação (STUMM A

Esoécie
1996).

No.-
Nor(g)

NO,-
NO(q)

Estado de oxidacão

N,o(g)

NHo*,NH3(g)

Nr(g)

O conjunto de modificações sofridas pelo nitrogênio na natureza é demonstrado na
Figura 2.1 abaixo:
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Figura 2.1 Modelo esquemático do ciclo do nitrogênio na natureza (extraído de STUMM & MORGAN, 1996).
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As principais ,onr"rffi",; 
"" ". -* ;; "r*åtmosfera e a at¡vidade biológica de microorganismos como as bactérias. A mobilidade do

nitrogênio, através dos ecossistemas é contínua sendo esta feita através do vento, água e dos
agentes biológicos.

De acordo com o diagrama de equirÍbrio Eh-pH, irustrado na Figura 2.2, o nitrogênio
ocorre no me¡o natural sob a forma de NH¿*, N2 e No3-. podem ocorrer fases intermediárias
como Noi, No e N2o embora em concentrações negrigenciáveis. outra verificação é a
ocupação de grande parte do diagrama por parte do gás nitrogênio dissolvido em água como
parte dos processos de interação entre água-solo-atmosfera.

o.4

Ð
c o.2
Lr,J

Nls)

NH.. \...

pH
Figwa 2.2 - D¡agramâ de equ¡lfbrjo Eh-pH para o sistema nitrogenado a 2S"C e pNz= 0,77 âlm (eRraldo de
BROOKTNS, 1988).
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Dissertacão de Mestradô

o campo do nitrato, membro final do processo de nitr¡ficação, está próximo ao limite
superior de estabilidade da água e o do amônio, por sua vez esta perto do limite inferior da
estabilidade.

As fontes antrópicas têm uma part¡c¡pação relevante na disponibilização do nitrato na
natureza. As práticas agrícolas, como o uso inadequado de fertilizantes orgânicos e
inorgânicos, criadouros de animais, a disposiçäo ¡mprópr¡a de resíduos líquidos e sólidos bem
como os sistemas de saneamento r'h slÍu são fontes de nitrogênio para solo, água e atmosfera
(KEENEY, 1986; SMITH & DUFF, 1988).

A esses fatores somam-se as condiçöes ambienta¡s do meio como caracterfsticas
físico-químicas (temperatura, Eh e pH), conteúdo de matéria orgânica, variações climáticas e
litológicas.

Ainda na Figura 2.2, a amônia (NH3) só se verifica pH muito elevado, maior que nove,
tendo o seu ápice no limite do campo de estabilidade para o íon amônio (NHa.). A
concentraçäo pode também estar relacionada à utilizaçäo de fertilizantes agrícolas e
disposiçäo de efluentes domésticos e ¡ndustriais.

2.2.

Dentre as fontes antróp¡cas de geraçäo de carga contaminante das águas subterrâneas,
os sistemas de saneamento ln siÍu, fossas negras e sépticas, são aqueles que mais têm
preocupado gestores de recursos hídricos, sobretudo nos países em desenvolvimento.
segundo FosrER & HIRATA (1988), as áreas urbanas são responsáveis pela geraçåo de um
grande volume de carga contaminante poluidora das águas subterrâneas.

os tanques sépticos quando bem projetos e construÍdos const¡tuem-se em uma
alternatlva eficiente e de custo menor aos tradicionais sistemas de esgotamento sanitário.
Dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados unidos (1996, apud ROBERTSON e¡
al., 1991) afirmam que aproximadamente um terço da população daquele país faz uso de
s¡stemas sépt¡cos.

os sistemas sépticos (fossas negras e sépticas), recebem dejetos alimentícios
(proteínas, carbohidratos e gorduras) e humanos (com alta concentraçao de uréia). segundo
TCHOBANOGLOUS ef a,. (1991, apud WILHELM, 1994), cerca de g7% dos 20 a70 mg/L de
nitrogênio existentes no efluente doméstico ocorre na forma de proteína e uréia. A presença de
água no s¡stema e os organismos anaeróbios propiciam uma série de reaçöes químicas como
hidrólise, fermentação, respiração anaeróbia promotora da degradaçäo do material ali
depos¡tado e que serão discutidos detalhadamente no ilem 2.2_1,

Tais tanques, construídos de forma inadequada e sem a devida manutenção, são uma
fonte de contaminação de aquíferos rasos em áreas densamente povoadas (Figura 2.3).

5
CESARINO. A.

Sistemas de saneamento in sifu

flìiì - T TSP



Figura2.3 - Seçåo esquemática de uma fossa séptica em funcionamento (extrafdo de WILHELM ef a/.,
1994).

A carga contaminante oriunda do sistema séptico que atinge o aquífero terá como
constituintes os nutrientes, sais, microorganismos patogênicos (bactérias e vírus) e nitrato.
Além desses, pode-se verificar a presença de substâncias organocloradas como clorobenzeno,
tetracloroetileno, presentes nos produtos de limpeza.

2.2.1. Nitrificação

Fluxo da Agua Subtenânea

t/Vf Mc>r'intenlo de gox;.s

Fh¡xo cJo óç¡r"ro confolrlrnocjo

Tangue de lnlilraçâo

A nitrificação constitui-se numa série de processos que ocorrem em meio aeróbio onde
o N2 é convertido em NOs'. Os principais mecanismos controladores desses processos são o
pH, temperatura, Eh e os conteúdos de oz e co2 (REDDY & pATRlcK, 1gg1; scHlMlDT,
1e82).

A fixação do nitrogênio no solo, tanto orgânico como inorgânico proveniente das
precípitações e do manejo dos fertilizantes nitrogenados, é realizada principalmente através de
ação biológica.

Algumas bactérias como Azotobac'ter e Rhizobium, presentes na massa microbiana do
solo próximas às raízes das plantas leguminosas e algas azuis são capazes de fixar, em dois
estágios, em ambiente aeróbio o nitrogênio e assimilá-lo como nitrogênio orgânico
(CHAPELLE, 1993; AppELO & POSTMA, 1993; STUMM & MORGAN, 1996). Esta fixação
ocone mediante condições aeróbias, diminuindo com a profundidade.

O nitrogênio orgânico pode ser incorporado aos animais mediante os seus processos
nutricionais. A morte seguida da decomposição de animais e plantas propiciam a formação de

Zona nåo saturada
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nitrogênio amoniacal, na forma de amônio pela ação das bactér¡as Nitrossomas (reaçöes 1 e
2):

0,5 Nr(g)+1,5 Hr(g)+H. (1Or M) <+ NH4- (1)

Após a formação do amônio, o nitrogênio amoniacal (amônio e amônia) pode seguir
diferentes destinos no solo como a geração de formas mais oxidadas, migrar para outros
ecossistemas ou ainda participar de trocas iônicas com os argilominerais e matér¡as orgånicas
presentes no solo promovendo sua fìxação (NoMMlK & VAHTRAS, 1gs2). o amônio não
adsorvido pode ser então convertido a nitrito pelas bactérias Nrtrossomas em condições de pH

neutro e pE maior que seis (reação 3):

NHo*+1,59, (g) ê NO2'+H2O+2H. (1Or M) (3)

0,5 Nr(g)+0,75CH20+O,75 H20+H* ('10-7 M) ê 0,75CO2+NH4. (2)

os argilominerais presentes no solo podem adsorver o amônio produzido durante a

nitrificaçäo através da troca iônica entre NH¿* e o íon potáss¡o (reação 4):

o nitrito ocorre geralmente em pequenas quantidades sendo muito baixa a sua

concentraçäo no solo. Dada à sua instabilidade, este é convertido a nitrato pelas bactérias
Nitrobacter através da reação 5 aba¡xo:

NO2-+0,59, (g) ê NO¡ (5)

WILHELM et al. (1994) estudaram as reaçöes que ocorrem em sistemas sépticos. Tais
sistemas reduzem sobremaneira a mass¿r sólida presenfe em seu interior através das reaçöes
6 a 10 que perfazem a digestão anaeróbia da matéria orgânica através de microorganismos
(Tabela 2). Concomitante à digestão, há a retenção dos sólidos residuais e da escuma dentro
dos tanques, construídos em concreto ou plástico, que deverão ser limpos per¡odicamente.

A área de infilkação compreende tubos perfurados colocados em trincheiras para

escoamento do excesso do líquido do tanque séptico. É preenchida por cascalho e algumas
vezes por areia. O solo subjacente à área deverá ter propriedades que permitam que o material

seja dev¡damente tratado e que haja a difusäo do ar atmosférico.

7
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RK* + NH¿* <+ RNH¿- + K- (4)
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A matéria orgânica e o amônio produzidos dentro dos lanques são oxidados e seus
produtos são o dióxido de carbono, água e nitrato (reações de 1 1a a .15c, Tabela 2). As
condições redutoras ne ârea de infiltração poderão ser estabelecidas através de solos muito
argilosos que proporcionam baixa permeabilidade ou em áreas de aquíferos cristalinos
(NOVAKOWSKt, 1993).

A fixação do nitrogênio orgânico se dá por processos de amonificação, cujos
mecanismos são os mesmos descritos em solos, a partir da decomposição microbiológìca que
converte nitrogênio orgânico em n¡trogênio amoniacal.

HEATHWAITE (1993) afirma que em temperaturas altas e valores de pH acima de oito
o amôn¡o será convertido em amônia. No¡malmente, altas concentfações de amônia estão
associadas a lançamentos de efluentes praticamente in natura em águas superficiais.

FREEZE & CHERRY (1979) citam que em águas preponderantemente oxidantes a
forma mais estável do nitrogênio é o nitrato. Devido à sua estabilidade e alta mobilidade, o íon
segue o fluxo advectivo, não sofrendo quaisquer processos de retardação pelas partículas do
solo por onde passa.

CESARINO. A,
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Tabela 2 ^- Reações quimicas mais relevantes relac¡onadas aos s,sfemas de

Hidról¡se de Moléculas Orgânicas:
Protelnas + H¿O -- Am¡noåcidos
Carbohidratos + HzO -+ Açúcares simples
Gorduras + HzO -r Glicerol + ácidos graxos

Amôn¡o:
+

Uréia + H2O --+ 2 NHo + Compostos orgånicos
Aminoácidos + HrO + Compostos orgânicos

Fermentação:

Am¡noácidos, açúcares simples -+ H2, acetato (CH30O-), outros ácidos orgånicos

Oxidação Anaeróbia:

Ácidos graxos + HzO + H? CH3OO-

Redução de Sulfato:

SOo2-+ 26¡19 + 2H+ +H2S + 2CO2 + HzO

Metanogênese:

CH.OO- + H+ -+ CHo + CO,

CO2+ 4H2 eCH4 + 2H2O

Ox¡dação da Matéria Orgånica:
CH2O + 02 --) COz + HzO Reação 12

Nitr¡ficaçäo:

NHo*+ 26. + NO3- + 2Hr + H2O

Oxidação do Sulfato:

H?S+2O2+SOo2-+2¡1+

Tampäo de Carbonato:

H++HCOg-+HzCos

caco3 + H+ -) Ca2t * Hco.-

caco3 + co' + Hrg -u ca2+ + 2HCO:-

Tll¡: - t lsl¡

Reaçåo 6

Reaçäo 7a
Reação 7b

Reaçåo 8

Reaçåo I

Reaçåo 10

Reaçäo 11a

Reação 11b

Denitrificação;

4NO.- + 56¡19 + 4H+ + 2N2+ ICO2+TH:O ReaÇão 16

(a) matèr¡a orgânica é simplifìcada para CHzO.
(b) a redução do n¡trato pode ser acompanhada via oxidação de compostos reduzidos de enxofre

CESAIIINO, A. 
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Reaçåo 13

Reaçåo 14

Reação 15a

Reaçåo 1 5b

Reaçåo 15c
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2.2.2. Denilrificação

Em uma anár¡se do cicro do nitrogênio, KEENEY (1986) e BREZONTK (1977)
demonstraram que o nitrato poderia ser removido das águas subterrâneas através de vários
processos com efeitos diferentes a longo prazo no que se refere à qualidade da água.

o nitrato poderia ser convertido à amónia e amônio (redução assimilatória e
dissimilatória) e posteriormente em formas orgânicas por microorganismos e plantas maiores.
Contudo' esse nitrogên¡o orgânico formado poderia mais tarde retornar ås formas minera¡s,
como nitrato, o que não levaria a nenhuma melhorâ na qualidade da água envolvida.

Outra alternativa paÂ a descontam¡nação das águas subterrâneas por n¡trato seria a
den¡trif¡cação ou menos popularmente chamada de desnitrificação (coLAÇo, 19Bg),
denitrificação biológica (TIEDJE, '1992) ou ainda denitrificação enzimática segundo PAUL &
CLARK (1989). Neste processo mediado biologicamente, o nitrato é transformado, através de
uma série de componentes intermediários, observados na equação 17 junto com as
respectivas valências, em nitrogên¡o molecular ou gás nitrogênio (Nr) ou ainda Nro, o óxido
nikoso (KNOWLES, 1982; KEENEY, 1986; SEtTZtNGER, 1988).

uma vantagem deste processo é que a maioria dos microorganismos não utirizam o
nitrogênio molecular, exceção feità às bactérias fixadoras de nitrogên¡o. A melhora na
qualidade da água é outra vantagem dado que dific¡lmente os produtos desta reação retornam
à forma de nitrato no aquífero.

A denitrificaçäo é um processo respiratório de bactérias anaeróbias que se utilizam de
óxidos nitrogenados na ausênc¡a de oxigênio para a geração de trifosfato de adenosina (ATp)
para a manutenção de suas necessidades básicas (MATEJIJ et al.,1992).

No metabolismo celular dessas bactérias, uma série de enzimas são as realizadoras do
processo- As reductases do nitrato, n¡trito, óx¡do nítrico e óxido nitroso em contato com as
desidrogenases, coenzimas capazes de retirar elétrons e íons hidrogênio de substratos
oxidados, transportam os elétrons e, simultaneamente, liberam energia entre os pares de oxi-
redução proporcionando geração de ATp e conseqüentemente a denitrificaçâo (pELCZAR ef
al, 1980; HOCHSTEIN & TOMLTNSON, 19BB; JETTEN et at., 1gg7; VAN LOOSDRECHT &
JETTEN, 1998).

As bactérias denitrif¡cantes apresentam-se em vários gêneros de bactérias (Tabela 3)
na sua maioria, facultativas anaeróbias e como tal o processo de den¡trificação ocorre apenas

(*5) (+3) (+2) (+1) (o)

NO3-+NO2'-+NO-NzO-Nz

(17)
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na ausência de oxigênio dissolvido (srARR & GILLHAM, 1993). Gontudo, pode ser verificada a
realização dos mesmos processos em presença de oxigênio em algumas espécies.

Tabela 3 - Gêneros de bactérias

As bactérias denihificantes, além de facultativas anaeróbias, são heterotróficas, isto é,
obtém seu substrâto oxidável a partir de compostos orgânicos complexos (FlREsroNE, i9B2).

concom¡tantemente, outras bactérias fazem uso do hidrogênio, dióxido de carbono,
ferro ferroso, compostos de enxofre oxidados e outros para o mesmo fim. Tais bactérias são
chamadas de autotróficas (MATEJU et at.,1992).

segundo FlREsroNE (1982), são necessários quatro fatores para que haja a
denitrificaçåo:

1, A presença de íons nitrogenados como nitrato (Nog-), nitrito (No2-), óxido nítrico
(NO), óxido nitroso (N2O) como aceptores finais de elétrons;

2. A existência de bactérias que possam rearizaros processos metabóricos;
3. Um doador de elétrons compatível;

4. Condições de oxigênio restritas ou a¡nda a sua ausência.

Verifica-se que a reação de denitrificação é muito susceptível a outros fatores físicos e
quÍmicos como pH, temperatura, entre outros.

Assumindo a existência de compostos da série nilrogenada, na maioria das situaçöes é
necessário um suprimento de carbono orgânico prontamente biodegradável que a ma¡oria das
bactérias que uti¡izam conjuntamente para a oxidação do carbono orgânico e da redução do
nitrato para a sua fonte de energia (KNOWLES, 1982; BROOKS et at, 1984).

MoRRls ef al (1988) e sMrrH & DUFF (r 9BB) afirmam que há disponibiridade de
carbono orgânico para a degradação do nitrato em subsuperfície, mesmo em grandes
profundidades. Ta¡s estudos indicaram a existênica de carbono orgânico biodegradåvel em
profundidades de até centenas de metros em alguns aquiferos. No entanto, não existe uma
confirmação que esse carbono biodegradável esteja disponível em todos os aquíferos (srARR
& GTLLHAM, 1993).
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Esses mesmos estudos demonstraram a ex¡stência de bactérias denitrificantes e
denitrificação nos aqulferos. WHITELAW & REES (1980) verificaram a presença de bactérias
degradadoras de n¡trato em profundidades de 50 m em formações calcárias na lnglaterra.
outros estudos sobre bactérias em aquíferos identificaram a presença de bactér¡as, não
necessariamente denitr¡ficantes, em amostras de água e solos coletados diretamente dos
aquíferos (cHIORSE & BALKWILL, 1983).

Muitos autores comprovaram a ocorrênc¡a de denitrificaçåo em águas subterrâneas.
sMlrH & DUFF (1988) observaram a ocorrência de denitrificação numa pluma de
contaminação causada por efluentes de esgotos verificada por cond¡ções geoquímicas e
evidências microbiológicas.

ROBERTSON ef a/. (1991) relataram a denitrificação baseada em evidênc¡as
geoquímicas, no encontro das águas de um aquífero contaminado e os sed¡mentos ricos em
carbono orgânico de um rio.

Para finalizar, ROBERTSON & CHERRY (1992) verificaram a denitrificação baseada
novamente em evidências geoqulmicas em um aquífero em ontario, canadá. Dois
mecanismos de denitrificação foram imag¡nados como sendo operantes, um baseado na
oxidação da matéria orgânica e outro desenvolvido através da oxidação do sulfetos presentes
na m¡neralogia do referido aquifero.

As bactérias denitrificantes podem utilizar como doadores de elétrons, tanto subståncias
orgånicas como inorgânicas. sruMM & MORGAN (1996) e JoRGENSEN (1989) apresentam
uma l¡sta de doadores de elétrons para gue a matéria orgânica possa ser oxidada. Essa lista se'baseia 

nas reações termodinâmicas onde as bactérias terão preferência em oxidar a matéria
orgánica pelo maior ganho de energia

o primeiro mater¡al oxidado é o oxigênio, portanto nas condiçöes de subsuperfície,
aeróbias, este aceptor prepondera. euando o oxigênio se torna escasso, as bactérias
facultativas anaeróbias trocam o seu aceptor de elétrons para de maior capacidade de
obtenção de energia, no caso o nitrato. Após os consumos totais do oxigênio e do nitrato, as
bactérias utilizarão manganês, ferro fénico, sulfato, metano e finalmente o dióxido de carbono.
Desta forma, o nitrato em um ambiente favorável à oxidação de manganês, ferro, sulfato
poderá ser oxidado pelos mesmos, como doadores de elétrons.

com essas informações, passou-se a pesquisar métodos para a mitigação dos
aquíferos contaminados por nitrato e a procura dos melhores aceptores de elétrons para o
processo.

Quanto à abundância de oxigênio dissolvido, não há um consenso de que a ausência
de oxigènio seja necessária aos processos de denitrificação. segundo JETTEN et al. (1997), a
disponibilidade de oxigênio influencia o início da síntese das enzimas envolvidas no processo.

IGc - USp
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KNOWLES (',l982), af¡rma que a partir da existência do ambiente anaerób¡o, as
reductases do processo de denitrificação começam a ser liberadas em um espaço de tempo
entre 40 minutos e três horas.

CHALAMET (1982) mostra que a ausência de denitrificação em ambientes totalmente
anaeróbios é inquestionável e que é muito difíc¡l avaliar valores limites para âs concentrações
de oxigênio tanto em laboratórios como em campo.

outro fator, é que argumas bactérias podem iniciar o processo. de riberação das
reductases mesmo na fase de empobrecimento de oxigênio e quando em sistema fechado há a
Iimpeza do sistema com gás hélio não se observa a liberação de tais enzimas (KNowLEs,
1982).

Mais recentemente, HWANG & HANAKT (2000) realizaram em raboratório um
experimento envolvendo misturas entre ração de cachorros e um material de um aterro da
cidade de Tóquio, Japão. Através da variação nas concentraçöes de oxigênio dissolvido entre
0o/o a 150/o e nas variaçóes das proporções entre as misturas pode-se observar que os
processos de denitrificação se verificam mesmo em concentrações de 5% de oxigênio
dissolvido, a partir de 10 a 1so/o já se observa a realização simultânea de processos tJe

denitrificação e nitrificação.

O pH em culturas puras e em sistemas naturais, apresenta as suas maiores taxas de
denítrificação entre 7 e I (CHAMALET, 1982; KNOWLES, i 9B2). Também verifica_se a
existência de denitrificação tanto em valores de pH mais baixos (KNowLES, 1982) como em
valores ac¡ma de 10 (T|LL ef a/., 1998; N|ELSEN & N|ELSEN, 1998) apticados às reações
envolvehdo íon metálico como ferro ferroso. Porém, com o pH muito baixo, há dificuldade de se
avaliar a denitrificação biológica já que pode-se verificar também a denitrificação química.

observa-se que o aumento da temperatura faz com que as tâxas de den¡trificação
também aumentem, com peguena variação entre 2s a 60"c, até a temperatura de 70.G. A
partir daí, as taxas våo decaindo rapidamente sendo verificada denitrificação em temperaturas
de até 0" C (CHAMALET, 1982; KNOWLES, l9B2).

Na procura de fontes para os processos de denitrificação, os pesquisadores foram em
busca de compostos orgânicos para que fossem mais degradáveis pelas bactérias. A fórmula
genérica para a degradação de nitrato pela matéria orgânica é descrita, conforme a equação
18 (RITTMANN & LANGELAND, 1985 apud MATEJU ef a/., 1992):

CsHTNO+3,36 NOi+3,92H- ê 1,6g N2+O,36C'H7NO2+3,2 CO2+3,92H2O+0,64NH4- (lg)

As bactérias heterotróficas, que necess¡tam de fontes de carbono complexas para o seu
cresc¡mento e respiração, foram bases para inúmeras fontes de materiais como glucose,
acetato, aspartato, propanol, butanol, pentanol, glicol, ácido fórmico bem como melaço e nata
do leite (MATEJU et al., 1992).

13
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Dentre as substâncias suprac¡tadas as mais pesquisadas e publ¡cadas foram sem
dúvida nenhuma o metanol, etanol e o ácido acético. como fontes de carbono para os
processos bacter¡ólogicos, as reaçöes 19 a 21 apresentam as seguintes fórmulas
estequiométr¡cas (MATEJU et al., 1992):

6 NO.-+5 CH¡OH <+ 3 N2+5 CO2+7 H2O+OH- (19) Metanol

5 C2H5OH+12 NO3- <) 12 HCO'+6 N2+9 H2O+2OH- (20) Etanot

5 CH3COOH+8 NOs-<+8 HCO.-+ 2CO2+6 H2O + N, (21) AcidoAcético

MOHSENI-BANDPI & ELLIOTT (1998) desenvolveram uma análise comparativa entre
esses três compostos durante o processo de denitrificaçåo em um biorreator. Antes de entrar
no biorreator, ficavam em contato as soluçöes de esgoto atívado, n¡trato e metanol
(posteriormente etanol e ácido acético). A partir daí, a solução era misturada a uma outra
solução de água de torneira, KNo3 e outros sais, s¡mulando uma água contaminada e
submetida ao reator a um fluxo de 3 Litros por minuto e temperatura de 20 + 2" C.

Eles chegaram a conclusão de que o ácido acético demostra uma maior eficiència
quando comparado ao metanol e ao etanol. os valores obtidos como porcentagem de
degradação são de pelo menos 70% podendo chegar a praticamente 100% dependendo da
razão entre a quantidade de carbono disponibilizada e a quantidade de n¡trato na soluçäo a ser
tratada. Observa-se também que o tempo de acomodação dentro do reator é muito baixo, entre
3,7 horas até 22 horas.

A água tratada apresentou a redução de carbono orgânico d¡ssolvido, na alcalinidade e
um aumento da turbidez e do pH. Ainda na água tratada deveriam ser feitos tratamentos para a

sua desinfecção e a oxidaÇão do carbono residual do processo.

outra fonte indubitável de carbono é a celulose, fonte renovável de carbono já que
quase todas as plantas possuem este componente. Desta forma, justifica-se o uso deste
material como fonte de carbono para as bactérias.

A partir de papel jomal como fonte de celulose, VOLOKITA ef a/. (1996a) obteve a
denitrificação quase total na concentração de 100 mg/L de nitrato inicialmente envolvida no
processo.

Em colunas de 55 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro foram colocados pedaços

de papel com 0,4 cm de diâmetro e foi aplicado um fluxo de uma solução (água de torneira
adicionada de sais de nitrato, 3 mg/L de fosfato e mais um fungicida) que passariam pela

coluna a uma velocidade de 330 ml/h através do bombeamento peristáltico. Todo o sistema foi
submetido a temperatura ambiente (25 t 1"C). Como forma de testar tratamentos alternativos
para celulose se degradar ma¡s facilmente, os autores fizeram um pré{ratamento com soluçóes

CESARINO, A
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de HCI 1N, 1 Vo em volume de NaoH e outro onde hav¡a o aquecimento por duas horas em
autoclave.

verificou-se ainda que a reação era fortemente dependente da temperatura já que a
redução de doze graus na temperatura reduziu as taxas de denitrif¡cação a um terço da
anteríormente obt¡da.

Também não detectou-se a presença de odor, sabor e cor no produto f¡nar obtido.
Porém, as taxas de consumo de nitrato começaram a cair depois de três ou quatro meses a
partir do início do funcionamento. Houve ainda a necessidade de se fazer a desinfecção dada à
grande quantldade de bactérias presentes. os tratamentos não influenciaram as razões de
denitrificação e a tinta presente no papel diminuiu a capacidade de remoção do contaminante.

As taxas de eficiência foram de aproximadamente 1Q0 o/o quando o fluxo permitiu tempo
de contato suficiente para a remoção, MATEJU et a|.,1g92 c¡tou a fórmura estequiométrica da
rcação 22:

5(C6H10O5)+24 NO3' e 6n CO2+13 H2O+12n N2+24HCO|- (22)

VOLOKITA ef a/- (1996b), testaram como uma outra fonte alternativa fibras não
processadas de algodão, forma mais pura de celulose encontrada na natureza (Gossypium
hirsutum). com metodorogia semerhante, àquera apricada no papel jomal, foram utirizadas
colunas de PVC preenchidas com algodão não processado e fechadas com fibras de vidro nas
duas pontas, A coluna foi inoculada com algodäo de outra coluna de denitrificação para que
houvesse a fauna bacteriana quando da passagem do líquido. A água contaminada foi
produzida através de água de torne¡ra ad¡c¡onada de suplementos de nitrato (220 mg/L) e
fosfato (3 mg/L) e a temperatura média foi de 24+1"C.

os resultados também foram plenamente satisfatórios e com a totalidade do nitrato
disponibilizado se transformando em gás nitrogênio. Não se ver¡ficou a presença de íons n¡trito,
odor, sabor ou cor no líquido sendo baixas as concentraçöes de carbono orgânico dissolvido,
calculadas após o tratamento. Apenas seriam necessárias a firlração e cloração para que a
mesma se tornasse potável.

Manteve-se ainda a dependência da temperatura, na eficiência do sistema. como
vantagens ainda surgiram o consumo total das fibras, o que não necess¡tou de locais para a
disposição dos resíduos bem como os substratos utilizados minimizando assim, o impacto da
redução da atividade bacteriana durante a colonizaçäo do novo substrato a ser utilizado.

Óleos vegetais também foram utirizados como substrato para a rearização de
denitrificação. HUNTER et al. (1997), efetuaram exper¡mentos de bancada, em frascos de 123
mL com 25 g de areia com menos de 6 mm de diâmetro. Estes autores adicionaram também
0,95 mL de óleo de soja, óreo de mirho ou grucose (dissorvidos em isopropanor - 0,9s mg/ml)
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como substrato. A água contaminada apresentou concentração de 1go mg/L de N_No3-. Todos
os produtos foram analisados por 1g dias.

Para avaliar concentrações diferentes nitrogênio-n¡trato foram testados também outros
reatores que associavam areia, óleo e uma sorução tampão para as concentrações de 0; 0,75;
15'0; 30,0; 60,0 e 120 mgil de óreo de soja e uma concentração de 1g0 mg/L N-No:-. um
terceiro experimento fo¡ realizado com as mesmas características do segundo porém com
concentraçöes mais altas, de 250, 500, 1000, 2OOO, 4000, 16000 mg/L N_NO3- e 0,95 g de óleo
de soja por 28 dias de incubaçäo. Os frascos eram escuros e a temperatura média foi de 2g.C_

As colunas dê solo testaram vários parâmetros importantes como o efeito do óleo de
soja no nível de fluxo do nitrato e as conseqüências no potenc¡al de óxido-redução, varlação
dos organismos heterotróficos durante 12 semanas, o movimento de óleo dentro da coluna, e o
efeito da variaçäo da velocidade de fluxo nas razöes de denitrificação bem como a liberação de
gases na coluna, por exemplo.

Desta forma, o teste foi desenvorvido com pequenas corunas de 34 x 2,7 cm
preenchidas com 355 + 7 g de solo úmido mantido a 15'C. A água contaminada utif¡zada foi
retirada do aquífero e acond¡cionada a menos de 4"C.

No estudo do óleo de soja no nível de nitrato foram utilizados fluxos entre 35 ml/d até
mais de 200 ml/d variando a quantidade de óleo adicionada ao fluxo. A quantidade de
bactérias heterotróficas foi medida semanalmente, com a adição de 4,6 g de óleo de soja, em
colunas semelhanies além daquelas sem a adiçäo de óleo para comparação.

Para avaliar o movimento de óleo dentro da coruna foram corocadas 1,06 g de óleo de
soja e posterior circulação de 12 volumes de água pela coluna. No final do processo a
quantidade de óleo foi definida por gravimetria a partir do núcleo do solo retirado da coluna.

As medíções de N2 e N2O foram feitas em quatro colunas sendo uma sem óleo e outras
lrês com 300 mg, 600 mg e 1200 mg de óreo de soja respectivarnente. Foram corocadas
armadilhas dentro destas colunas de modo a coletar os gases nas linhas dos efluentes.
Durante o funcionamento das colunas foram coletadas amostras com frequências semanal e
quinzenal.

HUNTER et al. (1997) identificaram que com 1 mg de óleo pode-se denitr¡ficar uma
massa de 230 mg de N-No3- em água com grandes quantidades de oxigênio. lsto levou-os a
acreditar que as razões de denitrificação seriam muito maiores em condições de subsuperfície,
que aquelas semelhantes aos processos ln slÍu_

Estes autores ainda demostraram que a adiçäo de 2,3 g de óleo de soja em uma coruna
de fluxo de 34 mg/d foi capaz de manter a denitrificação por um ano. os resultados sugeriram
um resíduo de '110/o em massa de óleo e uma grande população bacteriana indicando a
necessidade de desinfecção ao final do tratamento. O óleo injetado na coluna ficou retido nos
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primeiros 5 cm da mesme e os gases analisados foram predominantemente óxido nítrico e gás
nitrogên¡o.

Talvez o material mais usado para processos de denitrificação em plantas piloto em
várias partes do globo, seja a serragem ou lascas de madeira.

ROBERTSON & cHERRy (1995) desenvorveram os primeiros testes com esses
materiais em uma barreira reativa, descrita apropriadamente mais a frente, contend o 20o/o do
volume em serragem como fonte de energia para o processo de remediação.

Foram confeccionadas três barreiras reativas (experimentos pilotos) preenchidas por
serragem de made¡ra. Em duas foram cavadas trincheiras de 0,S m localizadas abaixo do nível
da zona de infiltração de um sistema séptico convencional. Elas foram separadas dos tubos de
infiltração por uma camada de 30 cm de areia cuja função ê ¡ealizar a oxidação do efluente
antes dele alcançar a referida barreira. Um outro tipo de barreira foi cavado a 0,g m abaixo do
nível d'água interceptando no sentido horizontar a pluma originária do sistema séptÍco.

Em todos os estudos, não foram presenciadas reduções assimilatórias de nitrato bem
como a formação de amônio durante todo o processo. Não verificou muita diferença na
qualidade da água não tratada, além é claro da redução do nitrato. Houve um aumento nas
concentrações de ferro, carbono orgânico dissolvido, sulfato e cálcio além de uma rigeira
redução da alcalinidade.

os dados citados indicaram uma tâxa de consumo de 60 até r 00% dos varores de
concentração na entrada da barre¡ra. Os mesmos valores de eficiênc¡a são atestados para os
mesmos tipos de barreiras utirizados em outros estudos como em RoBERTSoN &
ANDERSON (1999) no canadá e þor scHrppER & voJvoDrc-vulKovrc (1998, 2001) em
estudos realizados na Nova Zelândia

ROBERTSON et ar. (2oe0) sumarizam os sete pr¡meiros anos de atividade da mesma
barreira. suas principa¡s concrusôes são a capacidade de eliminar de 0,7 a 32 mg/L N por dia,
o baixo consumo de fonte de energia o que poderia supor um período de vida út¡l do mater¡al
ali disposto de eproximadamente 20 anos.

os processos de denilrificaçäo mediados por carbono orgânico não säo os únicos. Há
também aqueles baseados em compostos sulfurosos (FRIND et a/., 1990; posrMA et a/_,

1991) e no ferro ferroso (KOROM, 1992; NTELSEN & N|ELSEN, 1998).

KOEN¡G & LIU (1996) estudaram a denitrificação autotrófica de nitrato através de
enxofre elementar mediada por Thiobacitus denitrificans em um aterro san¡tário em Hong Kong.
As concentrações de nitrato são da ordem de 5.000 mg/L N-NH3.

Através de uma coruna de soro, inoculada nuna cuftura enriquecida em Thiobacitus
denitrifÌcans alimenlada em diversos fluxos, através uma bomba peristáltica e com medição em
diversos pontos foram analisados diversos parâmetros como série nitrogenada, carbono
orgânico dissolvido, fosfato, pH e meta¡s.
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segundo BATCHELOR & LAWRENCE (1978), a reaçäo estequiométrica pode ser
representada da seguinte maneira (reação 23):

NO.-+1,1 S0+0,40co2+0,76Hr+o,96¡¡o* <+ 0,50N2+1,1OSO¿2-+1,2gH*+0,ogcsH7orN (23)

como resurtado, obtiveram normarmente 100% de eficiênc¡a e mesmo com a variação
no tamanho das partícuras e no tempo de retenção do contaminante nas corunas
desenvolvidas. A quaridade da água ficou prejudicada já que a concentração de surfato ficou
acima dos padrões perm¡tidos, a arcarinidade foi reduzida em um terço e o pH baixou
aproximadamente 20 0rdens de grandeza- As felações estequiométricas propostas acima
foram praticamente mantidas.

llLL et al. (1998) desenvolveram um batch test, baseado no processo de den¡trificação
autotróf¡co apoiado em ferro elementar.

um aparato fo¡ desenvorvido por do¡s errenmeyers unidos por um tubo formando um
sistema fechado com uma abertura para adição ou retirada de amostras. Nele, såo corocados
de um lado com 10 g de ferro erementar e 1oo mL de água deionizada e do outro rado, 1oo mL
de uma solução de 40 mg/L N-No3- acrescida em s mL de uma solução com uma cultura
enriquecida em Paracoccus ctenitificans.

Para merhor observar o sistema, desenvorveram também uma coruna de soro e outra
coluna de vidro de 2,s cm de diâmetro com 26 cm de artura, preenchida por g g de rã de aço.
Durante sete dias uma das colunas ficou inoculada apenas com as bactérias hidrogenotróficas
para a adaptação das bactéiias à lã de aço. Já a outra coluna foi esterilizada para o controle
das bactérias adicionadas. As colunas apresentaram fluxos diferentes relacionados às
condutividades hidráulicas com valores entre S,7 x 1O-a e i,7 10-a cm/s.

o hidrogênio produzido durante a reação de corrosão do ferro, foi utirizado para a
respiração desenvolvida através do nitrato. Esses pesquisadores, através da lã de aço,
puderam aumentar a remoção de nitrato combinando denitrificações química e biológica sendo
os subprodutos compostos por gases inócuos e sem amônio.

Mediante tais testes pode-se observar a competição entre denitrificações biológica e a
autotrófica. De acordo com a eficiência obtida, poderia ser apricado em processos de
remediação in situ e ex siÍu bem como a verificação da inibição da denitrificação autotrófica em
pH elevados segundo a reação 24:

5 Feo+z NO.-+6 ¡1rg <.) 5 Fe2"+N2+12 0H- (24)

Na tentativa de reduzir a contaminação causada por nitratos, pesquisadores têm
sugerido algumas alternativas. BROOKS et at. (1984) introduziu o sistema de camadas de turfa



sob a área de ¡nf¡ltração, que provoca a incorporação do nitrogênio à biomassa de fungos. o
s¡stema Rusk (LAAK et al., 1981) separa os efluentes dos serviços sanitários, que são
n¡tr¡ficados, de outros líquidos, que func¡onam como provedores de carbono_ Em um tanque os
dois são reunidos, ocorrendo níveis variados de denitrificação.

outra técnica refere-se àquela proposta por PILUK & HAo (19g9), onde o efluente é
nitr¡ficado em filtros de areia e uma porção é retornada para o tanque séptico aeróbio onde o
carbono presente auxiliaria na denitr¡f¡cação. Os sistemas de filtros de areias modificados foram
também utilizados por BALL (1994) e sistemas de b¡of¡ltros, por JowETT & MCMASTER
(1994). Tais alternativas, entretanto, ut¡lizam sistemas de bombeamento e geralmente
apresentam custos elevados para pequenas comunidades.

Em lsrael, MERCADo ef a/. (1988) demostrou um método mais rudimentar onde em um
poço há a injeção de uma solução aquosa de sucrose e pequenas concentra@es de ác¡do
fosfórico para incent¡var a atividade bacteriana e propiciar a denitr¡ficãção ¡n s¡tu (Figura 2.4).

Figuø 2.4 - Descnção de sistema de poço utilizada para a den¡trif¡caçåo b¡otógica ,n s/tu. 1 Biorreator natural; 2
Filtro de areia; 3. Água den¡tr¡ficada; 4. Recarga com fonte carbônica e fosfát¡ca; S. poço.
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2.3. Princípios de descontaminaçäo de nitrato

Em face à preocupante situação da conlaminação dos aquíferos por nitrato em escala
global, houve a necessidade da busca por soluções que pudessem mitigar de maneira eficaz
tal p¡oblema. As soluções rotineiramente utilizadas como coagulação, filtração, cloração, raios
ultra violeta e tratamento com ozônio não geraram resultados mu¡to efic¡enles.

Troca iônica

A troca iônica envolve o processo de passagem de água contaminada através de uma
membrana de resina contendo ânions relacionados às bases fortes para que estas então
possam trocá-los com um contaminante até a exaustão completa da resina (CANTER, 1997). A
troca iônica é atraente para os técnicos pois o controle do processo é fácil, a sua automação é
simples e as temperaturas típicas não afetam a sua operação.

Em se tratando do nitrato, podem ser utilizadas tanto bases fortes como as fracas para

ta¡s trocas. Tais resinas são compostas de aminas fracas derivadas de amônio e aquelas
originadas de componentes amoníacos quaternár¡os denominadas bases fracas e fortes,
respect¡vamente (DAHAB & BOGARD|, 1990).

Usualmente, propõe-se como remediaçäo, o sistema de coluna única (srng/e-bed) com

unidade de troca aniônica de base forte e ciclo de regeneração com cloreto de sódio. Ëste

s¡stema funciona a partir da entrada da água contaminada e a sua posterior divisão em dois
fluxos, um com 0,25 da vazäo inicial e um outÍo com o,7s da vazåo inicial. A vazão maior
percorre as colunas de troca aniônica de bases fortes onde após a sua saída, o efluente
formado possui sais de cloreto (Nacl, Mgcl, Fecl2, etc.) dissolvidos na água devido à troca
com a resina. Ao finâl do sistema, os dois fluxos, um tratado na resina e o outro não tratado, se
juntam e formam o produto final da descontaminação (Figura 2.S).

Irì. -.. f fqÞ
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Figura 2.5. - Esquema ilustrando o sistema de troca iôn¡ca numa única coluna (extrafdo de DAHAB &

BOGARDT, r990).

Para regenerar a resina é passada, através dela, uma soluÉo de clofeto de sódio,

dev¡do âo baixo custo, para a troca dos íons nitrato.

Ao avaliar o processo, podem-se observar algumas vantagens como a s¡mplicidade do

método e ausência do balanço de resinas e regenerantes. Porém também se verificam

desvantagens como os custos de disposição e monitoramento dos resíduos do processo,

formado por cloreto de sódio e n¡trato de sódio, a remoção das concentraçöes de ferro de

modo a evitar a degeneração da resina bem como o acompanhamento das concentrações de

nitrato para o controle do processo (CLIFFORD & WEBER, 1978).

O processo de troca ¡ônica envolvendo duas colunas, uma de base fraca e outra de

ácidos fortes, também se passa com um fluxo inicial e depois com a sua separação em dois

fluxos um de 0,25 da vazão inic¡al para a sua mescla no final e o outr,o de 0,75 da vazão o qual

será tratado no processo.

Assim, a água contaminada passa pela primeira coluna de troca catiônica composta por

ácidos fortes que tem como efluente uma solução com ác¡dos diluídos como por exemplo,

ácidos sulfúrico, clorídrico, nítr¡co e carbônico.

Baae
forto de

aniônlca

Cloreto

IGc - I ISP
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A partir de então, o efluente se dirige à segunda coluna onde as bases fracas, formadas

por amônia, retiram da água contaminada os ânions indesejáveis e formam como resíduo do

processo, bases livres.

Como regeneradores são utilizados para a coluna ácida, ácidos nítrico, clorídrico ou

sulfúrico (não comumente) e para a coluna de base fraca, hidróxido de amônio.

CLIFFORD & WEBER (1978) também analisaram as vantagens e desvantagens das

duas colunas de troca iônica. Como vantagens observaram que há uma redução da dureza da

água concomitante à redução do nitrato. Observaram também que não há problema de

degeneração da resina pelo ferro, já que o ferro precipitado é removido durante a regeneração

da coluna- Outra grande vantagem é a possibilidade de utilização do resíduo da regeneração

como fertilizante.

As desvantagens mostram um processo complexo, onde as colunas e os regenerastes

devem ser equilibrados. A desgaseificação é necessária para a remoção do dióxido de

carbono, bem como o controle do proc,esso é necessário com o acompanhamento da

concentração do nitrato e do pH e o custo elevado dos regenerantes no processo.

A taxa de eficiência do método com uma ou duas colunas, está entre 50 e 75 % de

remoção de nitrato ainda segundo CLIFFORD & WEBER (1978).

Este método, embora tenha sido provado em grande escala (LAUCH & GUTER, 1986;

CLIFFORD et al., 1987; WOODWARD, 'tgg4), apresenta algumas restrições como o custo de

disposição e monitoramento da resina regeneradora utilizada para o método de uma única

coluna, que em 2 anos chega a 250 toneladas de sais para uma capac¡dade de tratamento de

0.,04 m3/s em 20 anos de atividade (GUTER, 1987; CANTER, 1997).

Outro fator a ser apontado seria a necessidade de um pós{ratamento relacionado à

corrosividade da água e sensibilidade do método à presença de sulfatos, matéria orgânica e

cloretos que seriam mais facilmente trocáveis.

CLIFFORD & WEBER (1978) propuseram como alternativas à disposição pura e
simples do resíduo, a injeção em poços profundos, lançamento no oceano em zonãs costeiras,

formação de lagos de evaporação em zonas semi-áridas ou ainda a venda como fertilizantes.

Osmose reversa

IGc - IJSP

O princípio de remoçäo dos íons presentes na água baseia-se na passagem forçada,

através de aplicação de pressão, acima da pressão osmótica, na água contaminada para que a

mesma atravesse uma membrana semi permeável deixando nitrato (Figura 2.6).

Não se verifica uma alta seletividade para um dado íon durante o processo, o que leva a

remoção de muitos íons inclusive o nitrato. As pressões aplicadas são da ordem de 2 kPa

22
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(águas duras) e de 10 kPa (água do mar) para que se rompa o processo

haja a reversão (CANTER, 1997; KAPOOR & VIRARAGHAVAN, 1997),

R¡o Soùlh Pldtte

- Pré -

lrâtamento

As membranas utilizadas são de acetatocelulose, pol¡amidas ou compostos entre as

duas. Devido à baixa seletividade das membranas por um íon específico, a quantidade de sa¡s

gerada é muito grande e assim há a necessidade de se pensar na d¡spos¡ção de resíduos com

altos valores de sólidos tota¡s dissolvidos (STD).

O sistemä de osmose reversa também apresenta sens¡bil¡dade à presença de materiais

solúveis, orgânicos, suspensos, particulas coloidais, variações no pH, exposição ao cloro e alto

STD nas águas a serem descontaminadas. Ass¡m, pode-se diminuir os problemas com

entupimento, compactação, polarizaçâo da concentraÉo e deterioração com o tempo através

do pré tratamento do efluente a ser descontaminado (KAPOOR & VIRARAGHAVAN, j997).

CEVML el a/. (1995) desenvolveram uma planta para a remoção de nitrato através da

osmose reversa na cidade de Brighton, EUA (Figura 2.6). Segundo esta, a água contaminada

deve ter seu fluxo dividido como no c¿tso da tfoca iônica e a parte a ser tratada passa por um

pré{ratamento com a adi$o de ác¡do e anti-escalante seguindo para uma secçäo de filtragem

e posterior entrada nas células de osmose reversa.

Após a descontaminação, parte da água é descartada numa drenagem da região para a

melhoria da qualidade de água no rio e a outra parte segue para o pós-tratamento onde será

submetida à uma desgaseificaÉo de dióxido de carbono e em seguida à caust¡cação, adição

de orto-zinco fosfato e a cloraminaçåo (inibidor de corrosão) para previnir a formação de

trihalometanos na planta de remed¡ação. No final do processo, as duas águas são novamente

místuradas, armazenadas e distribuídas à população.
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Figura 2.6. - Fluxo diagrama para a osmose reversa (extÍafdo de CANTER, 1997).
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CEVAAL et a/. (1995) chegaram a valores de eficiência acima de 96% de remoção de
n¡trato em testes de 15 dias de func¡onamento. HUXSTEP & soRG (19gS), em prantas p¡roto
no estado da Flór¡da (EUA) chegaram a valores de remoção da ordem de g5 a 94olo de nitrato,
nitrito, fluoreto e croreto. os autores ainda afirmaram que a variabiridade da eficiênc¡a, já que
no mesmo teste foram avariados outros compostos com diferentes varores, é função da qu¡m¡ca
do contaminante, das águas testadas e cond¡ções propostas no teste.

Eletrodiálise

A eretrodiárise tem por princípio a rroca de íons, alravés de uma membrana semr-
permeáver, de concentraçôes menores a maiores mediante a apricaçåo de corrente erétr¡ca
direta (CANTER, 1997; HELL ef a/., l99B).

os íons são atraídos pela aplicação de corrente elétrica, para os anodos e retidos entre
as membranas d¡spostas parareramente ao fruxo de água e perpendicuramente ao fruxo de
conente, como observado na Figura 2.7.

Para a seu rearizaçäo são necessárias água pressurizada, membranas de trocas
aniônica e catiônica, em seqüência e naturalmente uma fonte de corrente contínua de energia.

Ainda há a necessidade de pré{ratamento das águas simirar àguere apricado à osmose
reversa em função da sensibilidade do método. Se a polaridade for invertida, durante três ou
quatro vezes durante uma hora, poder-se-á desenvorver a chamada eretrodiárise reversa que
apresenta a vantagem de reduzir o uso de produtos químicos no decorrer do processo
(KAPOOR & VTRARAGHAVAN, 1997).

Figwa 2.7. - Pr¡ncfp¡o de func¡onamento da eletrod¡álise (extrafdo de HELL el a/., 1998).
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ELMTDAOUT et ar. (2001) desenvorveram um sistema para remoção de nitrato por
eletrodiálise a partir do bombeamento de uma água contaminada com concentraÇão de 133
mg/L de Nog" Foram ut¡lizados vários tipos de membrana semi-permeável a diferentes
voltagens (5 e 10 V). Após uma hora de operação, foram avariadas as membranas e a melhor
delas apresentou a taxa de eficiència de g0% de remoção de nitrato enquanto a pior, uma
remoção próx¡ma a 75 %. concomitante à remoção, houve a redução da dureza da água e dos
sólidos totais dissoividos em torno de 32 o/o.

Na Áustria, HELL ef a/. (r g9g) também desenvorveram uma planta automatizada e
controlada remotamente para descontaminação de nitrato, A estaçåo poderia trarar 57,6 mr/dia
em três estágios hidráulicos e uma concentração máxima de 160 mg/L NO3_.

A eficiência atingida pera planta austríaca foi maior que a marroquina, já que foram
obtidos varores de B0% (de 12o mgtL para 25 mg/L de No3 )_ A água tratada dever¡a a¡nda ser
desinfectada por um sistema de raios ultra-violeta para a adequação do efluente tratado às
normas bacteriológicas da legislaÇão.

HELL ef a/. (1999) propuseram duas arternativas para a disposição do resíduo. Após o
tratamento, o resíduo formado poderia ser utirizado como água para irrigação em curtivos que
toleram águas croretadas. No entanto, faz-se necessário um estudo a rongo prazo para tar fim.
A inviabilidade da irrigação pode dispor o material em plantas de tratamento de esgoto ou
ainda o tratamento em um b¡orreator, desenvorvido para se mostrar competitivo em reração à
disposiçäo em plantas de tratamento.

Atualmente ainda há necessidade de um mon¡toramento extensivo nas at¡vidades
destas plantas e o seu custo permanece proibitivo em grande escara, já que o mesmô foi
desenvolvido há quase trinta anos visando a dessarinização de água do mar e águas duras,

MIGUEL & OLDANI (1991) desenvolveram um processo de eletrodiálise seteiivo
(NitRem) para íons nitrato e obtiveram a redução de s0 para 2i mgrL No3-. rnteressantemente,
os valores foram observados sem acrescentar nenhum produto químico no processo de
descontaminação.

os métodos de descontaminação de nitrato mencionados anter¡ormente podem ser
combinados e utirizados com o mesmo fim como visto em wrsNrEWSKl ef a/ (2001). Estes
autores comb¡naram eretrodiár¡se com biorreatores a taxas de remoção de 99%.

MARTIN et ar ('r9gs) desenvorveram um estudo comparat¡vo entre os diversos tipos de
plantas de remediaÇão de nitrato associadas à redução da dureza da água nos EUA (Tabera 4)
para uma população de 10.300 habitantes consumindo 100 L de água por dia.
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T222'3 
n - comparação de cusfos entre prantas para remediaçäo de n¡trato e dureza (MARTTN et at.

Troca lônica lNO"-)
Troca iônica (NO3) e suavizaçåo
com ca¡

Processo

Troca ¡ônica (NO3') e suavização
com troca ¡ôn¡ca
Osmose reversa (reduz NO3' e a
dureza)
Eletrod¡álise reversa (reduz N03'
e a durezâì
Osmose reversa (suavização) e
Troca ¡ônica lNO.l

.;usto de ¡mplantaçäo est¡mado

(em USg)

Nota-se que ta¡s métodos apresentÍ¡m um custo proibitivo para a sua apricação em
teffitório brasileiro onde as comun¡dades de baixa renda e os governos não dispõem de tais
recursos.

outros processos foram desenvorv¡dos com base em outros pr¡ncípios como da
denitrificação catalít¡ca. O princípio envolv¡do no processo refere-se à hidrogenação do n¡trato
baseada na catárise do parádio com cobre ou forha-de-flandres como agentes promotores
(HOROLD e¿al., 1993; DAUB ef a/., 1999; ptNTAR et at.,2oo1).

o esquema hipotético das reaçöes de obtenção de denitrificaçâo catalítica baseada em
Pd-cu foram desenvorvidos por HAHNLETN et at. (1997, apud DAUB ef a/., 2001) e são
descritos de acordo com as reações na Figura 2.g:

3.830.000.00

7.070.000,00

7.510.000,00

2.655.000,00

5.455.000,00

Custo anual estimado

(em US$)

29.000,00

3.655.000,00

55.000,00

45.000,00

50.000,00

50.000,00

Mesmo com dez anos de estudos científicos, a¡nda existe muitos obstáculos a serem
vencidos pelos pesquisadores até chegarem a um modelo que possa ser apl¡cado em escala
piloto para esludos.

O principal problema talvez seja a dificuldade em controlar a atividade e a seletividade
da catál¡se em escaras técnicas o que causa a hidrogenação incompreta e formação de
quant¡dades indesejáve¡s de níirito. No caso de super hidrogenação ocorre a formação de

Figurâ 2.8. - Esquema de denitrificação catalítica (extraf do de DAUB et at, 2001)

s0.000,00

rt2 |t2

- r-->N2o-->N2
Pd/Cr¡-Sn I

. Pd/Cu,Sn ou pd I HNo.-'oÏu'ul No,-9I 
r$' 

¡jo --ü----+ ru,
H2

H2

H2

NHr*



Dissertação de Mestrado '- IGc _ USp

amônio- Ambos são indesejáveis devido à possível formação de compostos cancerígenos em
água.

A atividade e seretividade são afetadas pelas condições da reação como por exempro
valores de pH, concentração de hidrogênio, temperatura, tempo de contato, razão entre paládio
e agente da reação e a quantidade de paládio disponibilizada para a reação (DAUB ef a/.,
19e9).

Outras pesquisas envolvem a denitrificaçåo através de enzimas imobilizadas. Neste
processo descrito por MELLOR et al. (1992) são utilizadas apenas e tâo somente as enzimas
denitrificantes em detr¡mento do conjunto de toda a cultura bacteriana dispostâ em um
biorreator.

o princípio utirizado é um processo assimiratório onde são utirizadas, em conjunto, as
reductases do nitrato, obtida em zea Mays, e as do nitrito e óx¡do nitroso, oriundas do espaço
periplásmico de Rhopseudomonas spheroides (SHRIMALI & SINGH, 2OO1).

As reações ocorrem em um eretro-biorreator cuja a força redutora é provida pela
corrente elétrica- A máxima reduçâo do nitrato ocorre quando as enzimas estão atreladas a
uma fina camada sobre a superfície do catodo.

Os metais ativos tembém foram utilizados durante muitos anos nos processos analfticos
para a redução de nitrato em uma solução básica. Os procedimentos descritos normalmente
utilizam-se da adição de metais at¡vos a uma solução altamente básica com pequena
concentração de nitrato

Alguns dos metais disponibilizados são cádmio, amárgama de cádmio, alumínio, liga
devarda (50% cu, 45o/o Ar e 5o/o Zn), zn e a riga de Arndt-60 Mg e 40 cu (VOGEL, 1961;
CHOW & JONHSTONE, 1962; MORRTS & RILEy; 1963; GANGUSH & HEATH, 1984; JoNES,
1984).

Deve-se levar em conta que tais processos ainda estão em fase de estudos
experimentais e alguns deles são utilizados apenas métodos analíticos e näo são aplicáveis em
escalas maiores.

2.4. Contaminação por n¡trato e seus riscos à saúde

A ingestão de água, cujas concentrações excedam os varores de 10 mg/L N-Nof
(PORÏAR|A 1469 DO MINtSTÉRto DA SAUDE, 2000), pode ocasionar doenças como a
metahemoglobinemia e alguns tipos de cânceres.

A metahemoglobinemia é um tipo de doença provocada pr¡ncipalmenre em crianças, em
idades infer¡ores a seis meses ocas¡onada pelo acúmulo de metahemoglobina no sangue,
provocando quedas respiratórias, cianose (mucosas azuladas), dispnéias, falta de ar, desmaios
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e óbitos em casos muito agudos. o diagnóstico é rápido, akavés da anárises toxicorógicas, e o
tratamento é através da aplicação de azul de metileno a 1%.

outro efeito adverso, relacionado å ¡ngestäo de águas com concentrações elevadas de
nitrato, inclu¡ o risco do surgimenro de câncer entre eles o gástrico e o rinfoma de non-Hodgkin.

A reaÇão de nitrito e n¡trato com aminas e amidos presentes no corpo humano podem
levar à formação de nitroamidas e nitrosamidas, compostos reconhecidamente cancerigenos,
afetando primariamente o esôfago e a faringe (NIESINK ef a/., 19g5).

As âltas concentraçöes de nitrato podem também afetar a produtividade e sanidade
animal. Animais jovens podem apresentar o mesmo quadro de metahemoglobina descrito
anteriormente. No entanto, as intoxicações que provocam este quadro são raras. o mais
comum é a intoxicação crônica, que produz um quadro subcrínico, refletindo em baixa
produtivídade, reduçäo no ganho de peso, queda de eficiência reprodutiva e abortos.



l)issertccão de Mestrado

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Criaçåo do efluente

Com o intu¡to de obter ma¡or pratic¡dade na realização dos testes e reduÇão nos custos

finais, tanto nos trabalhos de campo como na manutenção das caraterísticas físico-químicas
das águas subterrâneas, foram preparadas soluções a partir da adição dos sais nitrato de sódio

e cloreto de potássio em água mineral da marca Minalba,.cuja composição quimica encontra-se
na Tabela 5 abaixo:

A partir da concentração encontrada no rótulo da embalagem da água mineral, foram

adicionadas quantidades de sa¡s, estequiometr¡camente calculadas para que as concentraçöes
de nitrogênio-nitrato e cloreto fossem respect¡vamente iguais 20 e 3b mg/L (C1) e 10 e 20 mg/L
(c2) em volumes de 3'1,5 L de água mineral. Para cada grupo de concentrações de nitrato e

cloreto (c 1 e c2) foram preparadas cinco soluções perfazendo um volume total de 3í 0,s L,

necessário para que fossem corridos 300 exper¡mentos do tipo batch test.

3.2. Coleta de amostras de solo

O solo coletado, fonte de bactérias denitrificantes, corresponde às coberturas

quatemár¡as aluvionares, de idade holocênica, pertencentes à Bacia de são paulo. o local

escolhido para a amostragem s¡tua-se nas dependências do parque Ecológico do Tietê -
Engenheiro Goulart, zona leste do município de Säo Paulo (Figura 3.1).

O critério adotado para a seleção desta área deveu-se à carência de sistema de esgoto

e proximidade de favelas junto às margens do Rio Tietê. Este panorama é muito comum em

mu¡tas cidades brasilei¡as onde este sistema poderia ser aplicado. É importante salientar que

também foi considerada a não existência de outras fontes de contaminação que pudessem

interferir neste estudo. Vários funcionários do parque foram entrevistados, inclusive aqueles

),9
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que trabalharam nas obras de sua construção. Todos atestaram que no local não foram
depositados resíduos sólidos, comuns em outras localidades do parque. Além disso procurou-
se também uma área que preservasse o solo natural, afastando-se de zonas aterradas e gue
apresentasse baixas concentraçöes de nitrato confirmadas segundo os resultados obtidos nos
poços de monitoramento instalados (VARNIER ,2001).

Anterior à coleta do solo foi feita uma perfuração com trado manual de 100 mm de
diâmetro para a descrição e caracteriza$o dos sedimentos. Litologicamente estes são
compostos por lentes de argila, silte e areia de cor marrom clara a escura intercaladas, com
riqueza de matéria orgânica no primeiro 0,5 m tradado. Após 2 m, foràm observadas areias fina
a média inconsolidadas de cor parda a amarela, mais permeáveis.

NúcLEo Do cENTRo DE LAZER

7.4o2ooonN + -.J
34r.724m8 (

,} ^*,,,,

ENG. GOULART

Pålco
P¡aça de alimenlaçåo

C¡uedres

7.400.740mN 
+

143.724 \tF.
Erpaço Cultural

Aud¡lórlo

I z¿oz.ooonr¡l
I

i345 000 mlì

do Anlmala Sllvostros
dg Rocuperação

A partir das descrições geolÓgicas, optou-se por coletar amostras situadas a 1,20 m de
profundidade devido ao grande conteúdo de matéria orgânica presente nos sedimentos. As
amostras foram coletadas a partir de uma trincheira com dimensões de 1,0 m de largura x 1,0
m de comprimento x 1,5 m de profundidade. Os 65 kg de soto amostrados foram
posteriormente, homogeneizados em uma caixa de polietileno, acondicionados em sacos
plásticos, conservados em geladeira a temperatura de 4oC e encaminhados ao laboratório.

Figura 3. 1. - Localizaçåo da ârea de coleta de solo (extraÍdo de VARNIER , 2001).
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Estas foram armazenadas em freezer até um dia antes da sua ut¡l¡zação no exper¡mento de
bancada.

Uma parte destas amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Caracter¡zação
Tecnológica (Poli/USP) para análises granulométrica e de difração de raios X das porções mais
finas do solo- A Tabera 6 apresenta o tipo de anárise bem como os métodos anarfticos
adotados:

3.3. Bafch fesf

Esta etapa consistiu na realização de experimentos em laboratório, denominados bafch
fesfs, para o estudo e comparação de materiais que possam apresentar maior potenciar
denitrificador' Esses testes foram conduzidos pâra def¡nir previamente possíveis reações entre
os materiais, bem como a definição de partiçöes esperadas entre liquidos, sólidos e gases do
s¡stema.

Foram utilizados, no totar, 300 frascos de porietireno de 1 L de cor preta, para que não
houvesse a entrada de luz artificial ou natural e que afetasse as reações necessárias à
denitrificaÇão. Em tais frascos foram colocados "lgg g de solo orgânico e uma massa vatiâvel m
de um material gue atuasse como doador de elétrons. Posteriomente, estes foram preenchidos
por uma solução com concentraçäo de nitrato (c) até atingir o volume do frasco. Foram
efetuados vários experimentos com diferentes combinações do doador de erétrons, m e c,
descritos na Tabela 7 abaixo.

cada experimento foi reproduzido em triplicada ao mesmo tempo, de modo a obter
representativ¡dade estatística dos resultados, totalizando 22g amostras coletadas.
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uma vez que o experimento requer um amb¡ente redutor, o s¡stema prec¡sou ser
totalmente fechado e fo¡ soruc¡onado através de um sistema de rorha perfurada com dois tubos
de aço inoxidáver. Foram corocadas mangueiras de rátex (tripas de mico) e poriuretâno naspontas dos tubos para a conexão ao sistema de amostragem. A vedação do sistema fo¡propiciada pela colocação de pinças de Mohr e prendedores de papel em cada conjunto de
mangueiras de modo a manter o ambiente anaeróbio.

A temperatura do rocar fo¡ controrada e mantida a uma temperatura constante de 25 +
3oc a partir de um s¡stema de ar condicionado e corocaçåo de paper arumínio nas janeras do
laboratório em virtude da constante iluminação solar naquele local.

Os frascos foram agitados uma vez por dia durante três segundos, de modo que
evitasse a formação de zonas de denilrificação diferenciadas, umas vinculadas ao substrato
solo-materiar reagente e ourras situadas nas porçöes superiores do experimento, sem contato
com o substrato.

A escorha dos materiais doadores de erétrons utirizados revou em consideração a sua
capacidade de denitrificação, faciridade de acesso ao produto e finarmente, ao seu baixo custo.

Desta forma' foram escorhidos a serragem de madeira chamada cedrinho, paper jomar,
palha de aço e enxofre elementar, doado pelo Museu do lGc_USp

os materiais escorhidos foram anarisados junro com um branco, ¡sto é, uma amostra
contendo soro mais uma sorução de água com concentração de n¡traro conhecida, para a
verificação da eficácia de cada um deles nos processos de denitrificação.

3.4. Coleta de amoitras de água

como cada frasco era um microcosmo independente, que deveria apresentar em princípioos processos de den¡tr¡f¡cação, considerou-se aqui cada frasco uma amostragem
independente A amostragem se deu para cada produto em ¡nrervaros de 24 horas, através de
um sistema de coreta em rinha. Esse sistema fechado permitiu a avariação de parâmetros
pouco estáveis e aqueres onde o contato com o ar poderia comprometer os resurtados.

o procedimento para medição dos paråmetros envorveu o bombeamento de amostra
contida no frasco de polietileno para outros dois aparatos de vidro, conectados em série com oprimeiro (Foto l). Todos são dotados de uma rorha, que os isoram do contato com a atmosfera,
na quar estäo fixados dois tubos de aço para a rearização das interconexöes. A sucção da
amostra contida nos frascos de polietileno foi feita através de uma bomba peristáltica da marca
GEOPUMP rr acoprada a um dos tubos por¡uretanos de um dos recipientes de vidro. No frasco
de porietireno foi estaberecido um sistema de canarização de gás argônio, uma vez que o
volume ret¡rado de amostra precisava ser reposto por um fruido inerte (gg% de pureza) que não
câusass e mudanças nos valores de Eh (Foto 2).
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Durante o bombeamento, a amostra saía do experimento e sem contato com o arpassava por um s¡stema de firtros em rinha, com uma membrena de acetatocerurose de até0'45 pm, da marca Miflipore e seguia para uma série de medidores em r¡nha, contidos nos

aparatos de vidro conectados com tubos de rátex e canos de aço inoxidáver para entrada e
saída da amostra.

cada aparato possuía dois eretrodos para a medição dos parâmetros físico-químicos
sendo que no prímeiro estavam os mais sensíveis e instáveis como o Ëh e oxigênio d¡ssorvido,
e no segundo, a condutiv¡dede erétrrca, pH e temperatura. Após a estabiridade dos varores, a
amostra seguia em direÇâo a um terceiro frasco conectado na úrtima fase da bomba, para a
coleta do líquido e análise dos parâmetros químicos.

Após cada coreta, todo o sistema era rimpo com água destirada de modo a evitar
interferências cruzadas de água de outras amostras.



Foto 1 - Sistema de injeção de argônio para coleta de amostras

CESARINO, A.
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3.5, Análises químicas das amostras de água

Após a etapa de coleta, foram efetuadas as análises químicas necessárias à avaliaçäo
dos processos de denitrificação. Os paråmetros determlnados incluíram oxigênio dissolvido,
Eh, pH, condutividade erétrica e temperatura, medidos através de equipamentos portáteis
descritos na Tabela I a seguir:

A util¡zação de equipamentos portáteis como o ReFrex-prus (MERCK) e DR 2ooo
(HACH) possibilitou a medição dos compostos nitrogenados (No3-, No2-, NH4*), surfato, croreto
e ferro ferroso. os métodos util¡zados por estes equipamentos e as faixas de leitura para cada
composto são expressos na Tabela g:

outro parâmetro medido foi a arcarinidade, expressa em mg/L de hidrogenocarbonato
(HCO3-). A técnica adotada foi a titulação, com a utilização de uma bureta digital da marca
BRAND, ácido sulfúrico 0,1 N e indicador misto para detectar o ponto de viragem.

Foram feitas também análises totais em raboratório, para avaliar o comportamento da
série nitrogenada e rons maiores durante a rearização do experimenfo. Dois grupos de
parâmetros foram medidos segundo a conveniência e necessidade. o primeiro íncruiu os
compostos nitrogenados (nitrogênio total, nitrogênio orgânico, amônia, n¡trito, nitrato) e o
segundo, além destes compostos, os íons maiores (cálcio, ferro, magnésio, sulfato e cloreto).

Estas análises foram feitas no laboratório cElMlc em são paulo. os proced¡mentos de
preservação da amostra e metodologias analíticas util¡zados obedeceram os critérios adotados
pela Standard Methods e USEpA conforme expressos na Tabela l0:



Dissertação de Mestrado

Tabela 10- Métodos analiticos adotados

3.6. Controle e trâtamento dos resultados analiticos

Calib raçäo dos eq u ipamentos

Um fator muito importante em toda análise de dados em hidroquímica está relacionado

à confiabilidade dos resultados. A exatidão dos resultados analíticos relaciona-se a muito mais

fatores que os próprios métodos ut¡lizados. Por exemplo, a habil¡dade do técnico, tipo de

instrumentação e calibração dos aparelhos, magnitude dos efeitos conteminantes ou até

mesmo erros de amostragem ou ainda universo amostral variedo. Todo o laboratório, no

enlanto, prec¡sa conlrolar tanto a precisão como a èxatidão dos seus resultados em grau de

concordância entre os valores medidos e o valor real.

Ass¡m, os equipamentos de medição dos parâmetros físico-químicos, como o DR 2000

e RQFlex (MERCK) foram calibrados antes e durante os experimentos, através de seus

métodos de rotina.

O espectrofotômetro DR 2000 (HACH) foi enviado antes da realização dos

experimentos à assistência técnica para a manutenção. Após a devolução, foram analisadas

cinco soluções de concentraçôes de nitrato pâdronizadas (0,0 mg/L, 1,0 mg/L, 10,0 mg/L, 50,0

mg/L, 100,0 mg/L e 150,0 mg/L) para aferir a porcentagem de erro intrínseca ao método.

Todas as soluções foram analisadas em um cromatógrafo de íons, modelo 2010i da

marca DIONEX - Cromatografia Líquida, no Laboratório do Centro de Pesquisas de Águas

Subterrâneas (CEPAS/lGc-USP).

Como resultado, foi elaborado um gráfico correlacionando as amostras analisadas no

DR 2000 com aquelas avaliadas nos cromatógrafos de íons refinando a qualidade dos dados

do espectrofotômetro (Anexo 1). Os resultados apresentados no Anexo 1 foram considerados
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razoáveis dado que a partir de 100 mg/L de nitrato, os erros calculados aumentaram de 570

para 15o/o -

Ajuste da função exponencial

A partir dos resultados químicos e físico-quím¡cos obtidos efetuou-se o ajuste da função

exponencial que melhor representasse os dados. Este tipo de tratamento foi feito com o intuito

de calcular as taxas de degradação do nitrato para os d¡ferentes l¡pos de materiais utilizados

nos experimentos. Tais ajustes foram feitos através do software produzido por PEZZULLO

(2001)que se utiliza do método dos mínimos quadrados não linear.

CESARINO. A.



4. APRESENTAÇÃO E DTSCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1. Batch test

A capacidade denitrificante dos compostos escolhidos foi examinada através dos bafch

fesfs, que continham, em ambiente fechado, uma água contaminada por nitrato, um pequeno

volume de ar atmosférico, solo de uma dada região e as bactérias denitrificantes naturais a ele.

Os resultados representados pela média e desvio padrão das tr¡plicatas analisadas em cada

ponto, indicam que a serragem, o papel jomal e a palha de aço foram bons doadores de

elétrons para a rea$o de denitrif¡cação. O mesmo já não acontece com o enxofre elementar

que apresenta bons resultados após 137 dias de experimento (Anexo 2).

Serragem

Durante o monitoramento da serragem, os valores de oxigênio dissolvido decresceram

rapidamente, o que demonstra o seu consumo pelas bactérias aeróbias. Este fato favoreceu as

cond¡ções necessárias à denitr¡f¡cação. Comparando-se o comportamento de nitrato e
n¡trogênio orgânico no começo e fim do experimento para C1 e C2, observou-se, uma

diminuição de alé 97o/o nas concentraçöes de nitrato e um acréscimo de pelo menos 1172%

nos valores de n¡trogênio orgânico (Tabela 'l 1).

Tabela 11 - Taxa de efic¡ência para nitrcto e nitrcgênio oryânico em Íelação à seÍragem (média de três

Nitrogênio orgånicò I :0,+o
N-N¡trâto I 20 O

Parâmetros

N¡trooèn¡o orûanico
N-N¡trâ1o

O nitrito apresentou comportamento diferente em C1 e C2. Em C1, as concentraçöes deste

íon alcançaram valores de 0,330 mg/L no 4' dia do experimento. No 5" d¡a, o valor medido foi

de 0,005 mg/L N-NOi indicando uma queda de 98% em apenas 24 horas. No erperimento C2,

a concentração inicial foi < 0,002 mg/L e no final (7" dia), 0,003 mg/L. O amônio sempre

apresentou valores abaixo do limite de detecção (<0,2 mg/L) em ambas as situações.

A Figura 3.2 ilustra a relação entre as concenträções de nitrato versus tempo para C1 e C2.

No caso de C2, observou-se a existência de um valor anômalo de concentração para o 3'dia.

Uma vez que o valor medido neste dia foi superior å concentração inicial do experimento e que
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não existe processo gerador de nitrato no interior do sistema, decídiu-se por descartar ìal dado
no ajuste da relação enlre concentração e tempo. De acordo com a Figura 3.2, notam-se em

ambos os casos, decréscimos de 65% e 60% das concentrações iniciais nos três primeiros dias
do experimento. Tendo em vista os erros inerentes ao processo de medida das concentraçöes,

é possível que as valores iniciais não influenciaram o crescimento bacteriano, fator limitante

nos processos de denitrificação.

Este experimento apresentou também boa eficiência para oxigênio dissolvido, cujas
porcentagens fo¡am de g2o/o para C1 e 95% para C2.

O Eh, condutividade elétrica e pH apresentaram comportamentos erráticos conforme

ilustrados na Figura 3.3 apesar de acompanharem a tendência de queda em C1 e C2. Os

valores de condutividade elétr¡ca est¡veram entre 417 e 371 ps/cm (c1) e 544 a 246 ps/cm
(C2) indicando eficiências de 11o/o e 55%, respectivamente. O Eh, por sua vez, apresentou
queda de 1 1% nos valores em ambos os casos.

os resultados obtidos para a serragem são compatíveis com aqueles verificados por

ROBERTSON & CHERRY (1995). o experimento conduzido por estes autores indicaram

mesma fa¡xa de pH que a encontrada neste exper¡mento bem como a ef¡c¡ência na remoção do

contaminante, aproximadamente 40%.

vale ressaltar que a amostra de água apresentou coloração amarelada, provavelmente

ocasionada pelos resíduos mais finos da serragem, produzidos no processo de corte da

madeira. Esse fato gera a necessidade de filtração no caso de tratamento a fim de evitar
possíveis problemas nos resultados.

Ifl¡ , I TSÞ
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Papel

A celulose obt¡da a partir do papel jornal mostrou bons resultados em relação à

denitrificaçäo. Da mesma forma que foi feito para a serragem, comparou-se o comportamento

de n¡trato e nitrogênio orgânico no começo e fim do experimento para C1 e C2. Os resultados

obtidos mostraram uma diminuição de até 89o/o nas concentraçôes de nitrato e um acréscimo

de pelo menos 1815o/o nos valores de n¡trogênio orgân¡co (Tabela 12). Tais valores indicåram

que o íon nitrato sofreu processos de denitrificação dando origem a compostos mais reduzidos

até o nitrogênio orgânico, verificado pela reaçäo 22 (pá9. 16\.

A part¡r das porcentagens de acréscimo de nitrogênio orgânico observadas constata-se que,

além dos processos de denitrificação, a presença deste composto em solução também é

atribuída âo aporte de matéria orgânica proveniente no solo estudado.

Tabela 12 - Taxa de et¡ciëncia para nitrato e nrtrogênio orgânico em relação ao papel (méd¡a de três

na ^ não analisado

A Figura 3.4 ilustra a relação entre as concentrações de nitrato velsus tempo para C1 e C2.

De acordo com esta f¡gura, nota-se um decréscimo de mais de 75o/o na concentração de n¡trato

nos três primeiros dias do experimento nas duas situações supracitadas.

As concentrações de nitrato aumeniaram para valores de 10,27 mg/L decoridos g dias.

Esse fato ocorre devido à l¡beração de nitrato advindos do processo de produção do papel ou

a¡nda da liberação vinculada à própria celulose, no caso do nitrato.

Os valores obtidos como efìciência na denitrificação são semelhantes àqueles observados

por VOLOKITA ef a/. (1996a) para o mesmo tipo de papel sem pré-tratamentos, que no caso

citado reduziu a eficiência no processo. Do mesmo modo, tal ârgumento pode expl¡car a

observação do odor de ácido sulfídr¡co após a retirada da amostra. Não obstante, a ausência

de cor ou gosto também foi verificada.

Foram também realizadas anál¡ses para n¡trito e amônio entre o 7o e 8'dia do experimento.

As concentraçöes foram 0,046 mg/L (N-NOz) e inferiores ao limite de detecção ¡gual a 0,2 mg/L

(NH4*). Esses valores são concordantes com aqueles obtidos em VOLOKITA ef a/. ('1996b).

Este experimento apresentou iambém boa ef¡ciênc¡a para oxigênio dissolvido, cujas

porcentagens foram de 79o/o para C1 e 9oo/o parc C2.
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Quanto ao Eh, notou-se que os valores divergiram entre as concentraçöes de nitrato

escolhidas, oscilando entre 400 e 350 mV (C1) e de 450 a 175 mV (C2). Apesar das

porcentagens de eficiência não serem tão altas como aquelas observadas para n¡trato,

nitrogênio orgånico e oxigênio dissolvido (47% para C1 e 61% para C2) tais resultados

denotam um ambiente redutor, propício para as reaçðes de denitrificação.

Os valores de condutividade elétrica, flutuaram para C1, entre 275 a 682 us/cm e para C2,

de 236 a 403 US/cm.

TGc ^ t iSP
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Palha de aço

Opção menos contemplada pelos pesquisadores no estudo dos processos de denitrificação,

a palha de aço, composta por uma liga de ferro metálico e carbono, mostrou-se efic¡ente na

remoção do nitrato.

As concentraçöes de nitrato e nitrogênio orgânico foram comparadas no começo e fim do

experimento para C1 e C2. Os resultados obtidos mostr.aram uma diminuição de até goo/o nas

concentraçöes de nitrato e um acréscimo de pelo menos 3050% nos valores de nitrogênio

orgânico (Tabela 13). Tais valores indicaram que o ion nitrato sofreu processos de

denitrificação dando origem a compostos mais reduzidos até o nitrogên¡o orgânico.

A part¡r das porcentagens de acréscimo de nitrogênio orgânico observadas, constatou-se

que no processo de denitrificação, além da part¡cipação do carbono, este também é mediado

pelo fero presente na palha de aço que atua como um doador de elétrons, conforme ilustrado

na reaçâo 25 abaixo (TILL ef a/., lgg8):

4Fe0+Nos-+7HzO <+ 4Fe2*+NH¡*+1oOH' (25)

Como reflexo desta reação, tem-se o aumento nas concentrações de ferro fenoso e amônio

com o tempo tanto para C1 como em C2. As concentra@es destes íons, observadas na Tabela

1 1, corroboram a validade da reaçåo proposta por TILL eú ar. ('1998).

Em conseqüência da denitr¡ficação provocada, as concentrações da amônia aumentaram

até a faixa de 16 mg/L e uma discreta concentraçåo de n¡trito se faz presente.

A Figura 3.5 ilustra a relação entre as concentrações de nitrato yersus tempo para C1 e C2-

Decréscimos de 77o/o e 79o/o loram verificados na concentração de nitrato nos très primeiros

dias do experimento nas duas situaçöes supracitadas. Nota-se que o nitrato fo¡ praticamente

Tabela 13 - Taxa de ef¡c¡ência para alguns parâmetros em relação à palha de aço (méct¡a de três

CESARINO, A
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consumido decorr¡dos 6 dias a partir do início do exper¡mento indicando que a palha de aço fo¡,

dentre os materiais utilizados, o mais eficiente na atenuaÉo de nitrato.

O oxigênio dissolv¡do apresentou concentrações entre 5,8 e 0,87m9/L pa"a C1 e 1,5 e 0,6

mg/L para C2 indicando eficiências de 85% e 600/0, respect¡vamente. O Eh, condutividade

elétrica e pH apresentaram comportamentos erráticos para situação de maior concentração

(C1) diferentes daqueles observados em C2 (Figura 3.6). As porcentagens de eficiência para

cada um destes parâmetros são apresentados na Tabela 14 a seguir:

Tahela 14 - Taxas de ef¡c¡ênc¡a para Eh, condut¡vidade elétr¡ca e pH em relaçäo à palha de aço (méc!¡a

flì¡ -- I ISÞ
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Enxofre

De todos os materiais aqui estudados, o enxofre erementar é o que fornece a menor
quant¡dade de energia para as bactérias denitrificantes. Desta forma, ox¡gênio, nitrato e ferro
são utilizados primeiramente como doadores de elétrons.

As concentraçöes de nitrato e nitrogênio orgânico foram comparadas no começo e fim do
experimento para c1 e c2. os resultados obtidos mostraram uma diminuição de até 96% nas
concentrações de nítrato três meses após a última medição, oconida no g. dia. o nitrogên¡o
orgånico apresentou um acréscimo de pelo menos 3O5O% (Tabela 1S).

Tabela 15 - Taxa de ef¡c¡ência

A partir das porcentagens de acréscimo de nitrogênio orgânico obseryadas, constatou-se
que no processo de denitrificação, além da participação do carbono, este também é mediado
pelo enxofre elementar que, assim como o ferro no experimento envolvendo a palha de aço
atuou como doador de elétrons, conforme ilustrado na reação 26 a seguir (soARES, 2002):

5sSo-F50No3-+3BHzo+2 cor+4¡¡o* ê 4csH7o2N+5s soo2-+25Nr+6 4H. (26)

IGc - I ISÞ

como reflexo desta reâção, tem-se o aumento nas concentraçöes de sulfato, diminu¡ção nos
valores de pH (C1: 7,72 para 6,62 e C2: Z ,45 para 3,27).

Muito embora a eficiência apresentada por este material fosse alta, o tempo necessário à
adaptação do ambiente propício à denitÍ¡ficação foi muito longo (137 d¡as), em relação aos
demais materiais (até 6 dias).

como a concentração escolhida para os experimentos foi relativamente baixa,20 mg/L N-
NO3-, e a concentração final de sulfato é muito alta (> 300 mg/L soa'?'), o uso do enxofre
elementar como elemento reativo em barreiras reativas ficâ restrito, pois a água sulfatada,
acima do limite perm¡tido de 400 mg/L so4'?- (1469/MS), apresenta odor e é laxativa.



O oxigênio dissolvido apresentou concentrações entre 5,8 e 0,87 mg/L para C1 e entre 1,5 e

1,6 para C2 indicando queda de 85o/o e Oo/o, respectivamente. O Eh, condutividade elétrica e pH

apresentaram comportamentos erráticos para situaçáo de maior concentraçâo (C1) diferentes

daqueles observados em C2 (Figura 3.7). As porcentagens de eficiência para cada um destes

parâmetros são apresentados na Tabela 16 a seguiri

Tabela 16 - Taxas de eîiciência para Eh, condut¡v¡dade elétrica e pH em relação ao enxofre (média de

Branco

O branco, isto é, o experimento que foi colocado sem nenhum dos produtos, comportou-se

da maneira esperada, sem evidências de denitrificaSo ou de nitrificaçåo-

O Eh, condut¡v¡dade elétrica e pH apresentaram comportamentos erráticos para s¡tuaÉo de

ma¡or concentração (C1) diferentes daqueles observados em C2 (Figura 3.8). As porcentagens

de eficiência para cada um desies paråmetros são apresentados nå Tabela 17 a seguir:

Tabela 17 - Taxas de eficiência para Eh, condut¡vidade elétrica e pH em relação ao branco (méd¡a de

4.2. Comentários fina¡s sobre a eficiência dos materiais

Dentre todos os materia¡s utilizados, a palha de aço foi aquele que apresentou os melhores

resultados de eficiência, para um período inferior a très meses. lsto pode ser constatado

comparando-se os valores de taxa de degrada$o ilustrado na Tabela 18 a seguir:
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Tabela 18 -
Mater¡al utilizado

Seffaoem C1 -
ìerragem C2.
)aDel C1
)apel C2

entre os

Palha de aeo Cl
ralha de aço C2

çoncenlfaçao
inicial

É importante sal¡entar que as taxas de degradação acima descrita (Tabela 18) apresentaram
comportamentos semelhantes, que demonstraram serem independentes da conceniração
in¡cial definida no experimento.

outro fator que merece destaque é a semelhança entre as taxas de degradação de n¡trato
pâra cada mater¡al ent¡e C1 e C2, o gue atesta a representatividade dos resultados obtidos.
lsso pode ser explicado em função das taxas de degradação serem menores aos erros
observados.

de mater¡a¡s e as

)oo
12.0

19,2
11,3 

.

20.9

Taxa de
deqradacão

7.8

0,35+0.07

0,30+0,03

de

o.24+O.M
0.3210.08
0_49rO.08
0.5310.'t0

Erto rms

2.

0.61
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4.3 Análises Mineralógicas e Granulométricas

Análises mineralógicas por d¡fração de raios X

Os resultados das análises granulométricas por difraçäo de raios X são apresentados no
Anexo 13. Todas as amostras indicaram a presença de quartzo, caol¡nita e flogopita. Apenas
uma amostra apresentou como possível constitu¡nte, o hidróx¡do de alumínío e em duas
amostras foi interpretada presença de paragon¡ta.

An álises granulométrica s

os resultados obtidos, em três amostras de solo homogene¡zado após a coleta, estão no
Anexo 14. Os valores obtidos indicaram um solo composto predominantemente pela fração silte
fino-

CESARINO. A
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5. CONCLUSOES

os materiais utilizados neste trabalho, papel, serragem, palha de aço e enxofre,
apresentaram resultados satisfatórios na remoção de nitrato. A palha de aço mostrou-se o mais
eficiente nos processos de denitrificação com um consumo de 90% da massa de nitrato, num
período de nove dias. o ferro presente na palha de aço, atuou como doador de elétrons
permitindo, desta maneira, a geração de compostos nitrogenados mais reduzidos. o aumento
nas concentraçôes de ferro ferroso e amônio, medidas durante o expet¡mento, é resultado
deste processo.

o papel jornal (celulose), apresentou eficiência de alé lso/o para nitreto nos três
primeiros dias do experimento. A concentração deste contaminante, contudo, aumentou a part¡r

do 9o dia do experimento, provavelmente em decorrência da liberaçäo de nitralo presente no
papel jornal ou de produtos químicos nocivos aos microorganismos. Além dos processos de
denitrificação, notou-se que o solo utilizado no batch fesf, forneceu aporte de nitrogênio
orgânico, facilmente constatado pelo seu ¡ncremento (>3000 %, em alguns casos).

As porcentagens de eficiência para nitrato, considerando a serragem, indicaram um
decréscimo na concentração deste íon de alé 97o/o. O experimento não produziu nitrito em
quant¡dades expressivas e as concentraçöes de amônio sempre estiveram abaixo do limite de
detecção.

o enxofre elementar mostrou um consumo de 96% de todo o nitrato, passados 137 dias
do experimento. lsso aconteceu em consequência da formação do meio ambiente necessário à

denìtriflcaçåo e desenvolvimento da fauna microbiana, Thiobacitus denitrificans, necessária ao
processo. Não obstante a isso, como conseqüência a denitrificação, houve um aumento nas

concentrações de sulfato, próximas ao limite de potabilidade_

o branco não apresentou diminuiçäo nas concentrações de nitrato, bem como na

formação de nitrito ou amôn¡o, formas mais reduzidas. Assim, os doadores de elétrons são os
fomentadores do processo de denitrificação.

Em funçåo dos resultados obtidos as barreiras reativas, para a remediação de aquíferos
contamlnados por nitrato, demonstraram ser factíveis constitu¡ndo em ¡nstrumentos de fácil

construção e operação em áreas de pequenas dimensões_

A aplicação desses materiais, de baixo custo, em barreiras reativas seria de grande

importância para o tratamento de água e na melhoria da qualidade de vida da populaçäo já que

a boa parcela dos habitantes das grandes cidades residem em áreas densamente povoadas

desprovidas de saneamento básico, como favelas, lançam seu esgoto in natura no solo e
contam¡nando águas subterrâneas, drenagens e córregos próximos que novamente irão

ulilizar.
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6. RECOMENDAçÖES

como os produtos testados apresentaram excelente desempenho no processo de
denitrificação para aplicação em barreiras reativas, sugere-se como atividades posteriores:

. Realizaçåo de experimentos de bancada com tempos de coleta menores para o

enxofre elementar, a fim de caracterizar melhor o seu desempenho e as características físico-
químicas destes processos;

. Construçåo de plantas p¡loto com os materiais de melhor desempenho (palha de aço e
seeragem e papel jornal) para acompanhamento dos parâmetros aqui descritos como a serem
analisados como os íons maiores restantes. Além é claro de observar o comportamento geral

dos todos os elementos analisados sob condições de denitrificação e as suas eficiências sob

condições reais de aplicaçåo.

' Acompanhamento de mais parâmetros como carbono orgânico dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio (DBo), demanda química de oxigênio (Deo), colônias de bactérias
heterotróficas e den¡trif¡cantes bem como isótopos de nitrogênio e enxofre para melhor
caracterização dos processos e taxas de denitrificação.

Ilì. t IqD
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Tabela e gráfico para calibração do equipamento DR 2000 (HACH)

ANEXO I



Teórico
Teórico ll
Diluição
DR2000
Calculado

0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 1.00
3.10 3.99
0.00 0.89

10.00
10.00
9.84

14.61

11.51

50.00
s0.00
49.90
57.59
54.49

180.00

160.00

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

r 00.00 150.00
100.00 150.00
100.00 150.00
108.09 158.60
104.99 1 15.50
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Resultados dos experimentos de bancada

ANEXO 2
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CESARINO, A-

CE - Condutìvidade elét¡icâ na ' Nãô ânålisado

20112101 12:37

2U12lO1 12.38

0

29:26:00

460.00

2151ô

31:13:00

1ô1

51A2lo0

10 27

9,90

2õt12JO1 12:45

744

4,45

I 3007

2A|1ZO1 12:11

20112101 12:48

3 0590

172:27tOO

6.1701

ZOI121O1 12:55

Ira¡sDer6¡1€tsem odor

IransDarente/sem odor

197:20.00

1419

20t\21011303

217:34 OA

r s86

218-06r00

4.2222

3304121-00

9,0875

1771757

ô.1ôr dÊ Ê^Y¿flê Àhêrlô êm ?å 12 ¡1

137.8496
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0iâ

3

,¡loræ¡þ Mód¡¡. D.¡vlo P.dr¡o c.lcul¡dos p¡r¡ Pâp.lc2

oo

I

Eh

27121Õ1 15:54

Eh

IO

27h2JO116:17

OD - Oxigénio dissolvido

2Al12lO11A:1O

0a5

CE

304.67

CE N+¡OJ

7.23

N-ltol

CE - Condutivldade eléttica na - Nåo anålisado

HCO! HCO^

t7

cf

2U1AO1 17:OD

241121011715

20t1?J,o11715

?0h2101 17tt6

CESARINO, A

0:00:00

20112JO1 lf:21

18 33

0,0000

20l1zo1 17:21

/0:31r00

2A112JO\ 17:24

166.42:00

93:00.00

6 p417

193;38:00

ô.9458

a

8,0881

Poùco odor de enxof¡e



CESARINO, A 76



CESARINO A, 77



CESARINO, A. tó



7,6

03/01/02 19:3,t

3

041011O212:20

Eh Eh

O1l01lO2 2O:U

13

0101/0210:00

CE

280.50

05/01/02 13:56

16

99.70

OD - Oxigênìo dissoÌvido

N-NOj

ô6/05/02 I 6:40

Ná{O!

32.25

t5.e7

244,9)

HCOi

40.50

HCO.

25.46

244.00

10,70

cì

10.58

CE- Condutilidade eléi¡ic¿

2,4A

238.00 18,03

Dl¡

3,48

-l,61

O3lo1t02 19:24

1,60

A!0110219:21

na - Náo analisado

CESARINO. A

03/01/0? 1S:25

8:44:00

03101ß21ø.25

35r

'19:21

3521

371

03/01/021951

7:00

1 0382

41:51:0O

42:5í:Oi

5535

2948r49m

7134

17442

22 âB1S



Oxigênio dissolvido

CESARINO, A 80



OD - Oxigênio dissolvido

CESARINO. A 81



ÂmoatÈ

Enxofre C2

nicial

Dla

O3lO1102 23:19

3

Parám6tÌoa Anllls¡dos pare Enrofr€ C2

oo

g4t01lE2 O7:4A

6

Eh

1.5

O1l01lO215:15

PH

O4lOllO2 22:Ol

338

CE

0.8

7.45

116

N.NO.

281

3

6.68

I,O

HC03

05/01/0216:30

16

249

cf

6.71

OD - O¡igênio dissolvrdo

05/01/0217:00

642

18

N.NO,

06/05/02 1 sr¡ti

67

10

6,63

NHi

06/0102 16:00

0 005

152

246

6.0

'r

6,06

o7

666

t19

144

221

11.4

1.8

So."

6.32

nå

12,8

4Æ

246

221

CE - Condutilidade elétrìca

38

Dla

t6

na

t0.6

CESARINO. A.

246

742

12

217

Têmpo

7

2.7

na

D3lO1lO2 22:14

24.5

I

¡â

na

A3lO1lO2 22:52

0.018

24.3

Tempo

8r40:00

na - Nåo anal¡sado

08

na

O31O l1O2 22:55

219

na

16:03:00

<05

03n1l02 22:5A

0.3611

238

Ohg€rveçõ6s

23.38:00

0 6688

37104:00

Eh lñstáver l0 5 â o 9) e oiêos de 1 2

luft,¡/leve odor de enxofre

37:46:00

0 9847

41-59.ô0

2944:44:OO

I 5736

1.7431

122.6921

122 TAAA

OD insiável 14 5 a 201

82



Ënxotr€ C2

7,6

Oi.

031a1102 23:19

04/01/020ô:56

5 UlOl lO2 1455

Eh

I
9

Eh

MlA1l02 22:1

uto1t02 22 33

oStO11O212:20

CE

05/01/0216:30

CE 'l'l{o!

OD - OxÌgênio dissolvido

06/0102 1 5141

3S4.00

N.rloJ HCOr

239,33

Hcq

6.08

ct

239.00

l1 ,71

6.08

CE - Conduiilidade elé1rica

r.57

1.73

D¡.

0.8€

O3lO1lO2 22t47

o3lo1lo2 u:48

CESARINO. A,

03141102 22:52

na - Näo anêllsado

910.100

0 361

03101t0222 5A

0.3778

Eh insláv6l lD 5 â0 Sl Ê

O3l01lO2 23:02

37i{6:00

03101102 23101

41:50:00

.573€

12

294,{i59:00

7431

122.7076

OD inslávelf6 a 151

83



Mâter¡el Eþânco Cl

0la

PergmêtroB Âñâl¡sdú óárá Bråncô cl

oo

O5lO1lO217:50

A.lollo2la:40

Eh
pH

CE

13A

2.E

t\7tõatô11511

N-N03'

OD - O(gênio dissdvido

63€

270

HCO.-

07105102 16:17

4.73

66

cf

21

r{-Noi

336 l¿¿c
498

I

NHo'

308 151

T

CE - Condutlid¿de elébicâ

455

0

373

o

so.t-

29

D¡a

0

0 03a

<0,5

CESARINO. A

uto1to21a 44

26.2

nâ - Não analisado

lômpo

a4lal ß2 1ø:49

u¡01 to2 19.25

23CA:CC

'f 6mpo

Mlol¡o219:14

23:51:00

Obsêrvaçóes

0 s611

2927:U:AO

0.993€

2944154ì00

121,9A19

22 8315



0

D¡a

Valores de Médlâ e Desvio Padråo Calculados Darå Branco C1

Eh Eh

0

CE -NO!' N-t{o! Hæ'

CE- Condut¡lidade elétric¿ na - Não analisado

7

HCO!'

73Á

ct ct

7

D¡â

CESARINO, A

0.0021

t1

85



Mât6dal Branco C2

0

lnicia

D¡A

Hora

Paråmetro8 Analisadæ par¡ Branco C2

3

A4ß11A2 A5:23

OD

5

6

Eh

04/01/0213:00

I

06

pH

o4n1¡422124

CE

140

12

7

N-NOl

05/01/0210:50

2aA

54

15

HCOi

Oxgênio dissolvido CE ' Condutividade elétrica ná - Nào anatisado

05/01/02 i5:30

239

74

cl-

0.7

na

12.6

N.NOr'

't0

237

30

4.9

6.13

NHi

0.@4

13.0

245

T

1l

226

so.,'

24_6

11,1

217

123

D¡e

25.0

na

na

03lA1lO2 21:1â

I

lomþo

22.57

CESARINO, A

24.6

03/01

5

Tempo

Osèo.rldo {diâÊl

na

a3ß1ß2 21

24.4

ne

<0,5

251

16t47:@

03389

Obs6rvaçõe3

06514

3Õ0

37:1 8:00

37 U.An

1.0000

41'55:C0

4227:OÕ

1 7465



Brânco C2

0

Diâ

3

V¿lor.s de fuódia o Do.vlo P¿dråo C¡lculados Þar¡ Br¡ncoC2

04/01/02 05i18

O1lO1lO2 M:26

44t01t0212 40

Eh

0,¡,lô1102 21:12

1to21

Eh

10

¡l ll9

ô1to1lo2 21:1õ

PH

377.67

05/01/0210i30

pH

21.36

CE

OD - Oxigénio dissolvido

0s/01/0215i30

cË

0 025

N-NOJ

651

249.00

N.t{0!

4.58

HCOi

l5É

12,A7

HCO¡

3

046

cf

57

D¡¡

O3¡O1102 22:1

0

CESARINO, A.

na - Nåo âñalisado

O31O1lô2 21:1Ê

03/01/02

03101102 21:23

22

O31O1102 21.27

oslot 102 21:29

16:47:00

17

23:49:00

O3lO1lO2 21.35

21:13:AA

17r01:00

0.6993

0 9924

1.00s0

41:55r00

1,5424

,7¡165



Resultados das análises mineralógicas

ANEXO 3



ffi
RESULTADO DE ANÁLFE POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departam gqtg qé qn_gq û¡ariq :d? 

MIt ?q; 9 dq P:$pleo
Laboratório de Caracterizeção Têcnológica :- LCT

Av. f'Ìd. t êllo Morae6, 2373 - cÈP o55(Þ9oo såo Fleuo - sP e'nrâlt lcleÞol¡.usp.br

rEL ( oxxfl )3fBt_5l5l, 3Ú1-sg6l e 3æ1õ¿E7 FAx (0XXl1)30r$578s

CERTIFICADO: O98/02

CLIENTE: RTCARDO CESAR H¡RATA

AMOSTRA: AMI

I. METODOLOGIA

A análise foi efelueda através do método do pó, mediante o emprego de difratômetro de

ra¡oex, marca Philips, modelo MPD 1880.

A identificação das fases cris{alinas, abaixo discfiminadas, foi oblida por comparaçåo do

difratograma de amostra com o banco de dados do ICDD - lntemational Centre for Difrraction Deta

(Sets 145).

2. RESULTADOS

Os resultados obt¡dos eståo listados na tabela ebaixo:

DATA:01106/2002

IDENT. LCT: 126-0815.D1

29-1488 Caol¡n¡ta
33-1161 Sílicã
16-0344 Flogopita
12-c!'o1 Hidróxido de Alumínio Al(oHÞ "- . .-'''-- ppffi

Em anexo é epresentado o difratograma obtido (Gor vemelha), onde såo assinaladas as

linhas de difração conespondentes às várias fases idenliñcadas (cada fese em uma cor dislinta).

AlzSizOs(OH)¿ Caolintta
siq Quartzo
KM$(SlaAl)OloF2 Flogopita

,---__\
\,-::- \- t-^- \ç' I c ,.r,' 

1 
o----r"- ì***- | F -^-r! .!-\

- Dra. Maria Manuela Lé Tass¡nari
Pesquisadora do LcT - EPUSP

///i
/4tV1,t

Prof. Dr. Henrique Kehn
Coordenador do LCT



ffi
DIFRATOGRAMA DE RAIOS X

Escola Politécnica da Universidade de Såo Paulo
Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo

Laboratório de Carãctêrização Tecnológica .. LOT
Avr Fiof. [,]€ìb Moraé6, æ73 ^ CEP055æS00 Sào Fârdo: SP ê"lrÞìI kt@poli.usp.br

TEL ((X{f I ) 3æ1-5151, gI}1'6õsl e It1-5/a? FAX ( OO(fl ) 38ls-Tasri

FASES IÞFNTIFICADAS

l-, lJ ,-L - ,r 11. ,

t],i:i
'ir':l
't- -t 't- --t l - t _ t - t -- l- - --t-- --t '

Po3ñonflrhrr.l



RESULTADO DE ANÁLFE POR DIFRATOMETRI,A DE RAIOS.X

Escola Politécnica da Universidade de Såo Paulo
tlepa4àr.nentg {q Eryen leo

Laboratório de Caracterização Tecnológica - LCT
Av. Prd. M€lh Môrs€6, 29?* - CEÞ 065@900 Såo Pâdo - SP êfrÞil: ld@roli.u5p.br

IEL: ( O(Xl t ) 3æ1-5151, 3ü11€651 e SXltS¿87 FAX (Q\Xlr ) 381+5785

CERTIFICADO: 099/02

GLIENTE: RIGARDO CESAR HIRATA

AMOSTRA: AM2

I. METODOLOGIA

A anál¡se fo¡ efetuada através do método do pó, mediante o emprego de difratômetro de

raios-X, maÍcå Phil¡ps, modelo MPD 1880.

A ¡dentificação das fases crislalinas, aba¡xo discriminadas, fo¡ obtida por comparaçåo do

d¡fratograma da amostre com o banco de dados do ICDD - lntemalional Centrê for D¡firåc{ion Data

(Sets 145).

2. RESULTADOS

Os resultados obt¡dos estão listedos na tabela abaixo:

DATA:01/0612002

IDENT. LCT: 126-0816.D1

.M¡neral

29-1488 C'¿olt'rx-ta

33-1161 Silica
16-0344 Flogop¡ta
12-fJÁ,O1 Hidróxido de Alumínio AI(OH)¡

Em anexo é âpresentado o d¡fratogEma obtido (cor vermelha), onde såo assiñaladas as

l¡nhas de difraçåo conespondentes às várias fases idenl¡ficadas (cade fase em uma cor dist¡nt4.

S¡O, Quartzo
KMg3(si3Al)o1oF2 Flogopita

NaAldAlSi3)Oro(OHþ Paragonita

Dra. Maria Manuela Lé Tassinari
Pesquisadora do LCT - EPUSP

, //

////'f'
Prof. Di. Henrþue Kahn

Coddenador do LCT



ffi
DIFRATOGRAMA DE RAIOS X

Escola Politécn¡ca da Unûersidade de São paulo
Depär_tâmento de Engenlarie dê Minas edê Petróleo

Labôratôrio de Caracl€rizaçãA Tecnotógica - LCT
Av. Prof. Mslb Moraes. 2373 - CeP A550egm São pa[do - Sp o{¡aì[ k;lepoti.u€p.br

IEL: (OXXtt ) 3ûr-s151, 30s1-5s51 e æsi-5-/87 FAX (0)U11) 3I¡15_r¡85

FASES IDENTIFICADAS

I LL,rLi ,r-l ---r ,L--Lu- ,1-,, -L

.! .," "'; ;r ';i ;t ,1, ;$"" ';l;"""';l;"""'



ffi
RESULTADO DE ANALISE POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X

CERTIFICADOt 1OO|O2

Escola Pqlitécnica da Universidade de São Paulo
De bo

Laboratório de Caracterizaçåo Tecnotógica - LCT
Av. Ptðd. t¡telh Mora€s. 2373 - CEP065æSdO SãoPsr{o-Sp orfl6il: kt@poti.usp.br

TEU (O\Xfl) 3091-5151, 3æf-5€51 o ¡04!5¿8? FAJ( (Oü1t ) 3E1s-5?Es

CLIENTE: RICARDO CESAR HIRATA

AMOSTRA: AM3

r. METODOLOGIA

A análise foi eÍeluada através do método do pó, mediante o emprego de difratömetro de
ra¡os-X, marca Ph¡lips, modelo MPD 1880.

A ¡dent¡ficãção das fases cristalinas, abaixo discfim¡nadas, foi obtida por comparaçåo do
difratograma da amoslra com o banco de dados do ICDD - lntemetional centre for Difiråc{ion Data
(Sets 145).

2- RESULTADOS

Os resultados obt¡dos estão listados na tabela abaixo:

DATA:01/061ã102

IDENT. LCT: 126.0817.DI

N.o ICDD Nome do Composto Fórmula Qulmlc¿ -- -Nomè do-[ilnetat -.*Obs
29-1490 Kaol¡nile.montmorillonite NaoaAl¡SioOrs(OH)o!4HzO Caol¡n¡ta

16-0344 Flogop¡te

12-0165 Paragonita

'12-0ø.01 Hidrox¡do de Alumínio AI(OHÞ

33-1161 Silica SiOr euañzo

Nota: pp = possível pres€nça

Em anexo é apresenlado o d¡fratograma obtido (cor vemelha), onde são assinaladas as
l¡nhas de difração corespondentes às várias fases ¡dentificadas (cada fese €m uma col d¡stinta).

KMg3(Si3Al)OrsFz Flogopita

NaAlz(AlSir)Oro(OHÞ Pafagonita

Drå. Maria Manuela Lé Tassinari
P€squbadora do LCT - EPUSP

Prof. Dr. Henrique Kahn
Coofdenador do LCT



ffi
DIFRATOGRAMA DE R^AIOS X

Ëscola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departaménto dè EngenhariA de Mines edê Pêtroleo

Laboratório de Caracterizaçåo Tecnológica - LCT
Äv. F of- Àl€lb Md-áÈs, 2373 - CEP 065æ€(x¡ Såo Pa\io - SP ê{flait: k;t@pot¡_r.r6Þ-bt

lEL ( Oül l ) 3091-5t51. 30sf-s6s1 e CX}i-f/87 FAX (O\X1l ) 3El5-5-¡Ss

FASES IDENTIFICADAS

rlIIillr,r,,L.-
,lt,

lL 
'r I ..l ._,1 .L______....._-

l

ILIILIiIILL r,l]ritrLLLLLILLiL¡LLI_j LL] It__ L-
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Resultados das análises de difração de raios X

ANEXO 4



Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo

Laboratório de Caracterização Tecnológica - LCT
Av Prof. Jvello fi¡oraes, 2373 - CEP 05508-900 SãoPaufo-SP e-mailr lcl@poli.r]sp.br

TELi (0)ü11) 30S1-5151, 30S1-5551 e s091-5787 FAX ( 0XX1 1 ) 3815'6785

Volume (o/o)

.=-.-r'...'-.
100I

I

po

fo
Þ,
lo

lr,
llllltrrrl

100.0

'o]"

l

,l
0.0'1

'.'//

,,1, 
",rrillllllllllll 

ll
0.1 1 .0 10.0

Pârt¡cle Diameter (um.)

I l l ]r.,.,...

1'¡rì df {:l'f. ¡,leËìril¡i.'i.:r þ.:,iiì,r
| (xrr1r..|{lrvj-¡r' 11$ 1-i::I.qirt-i: i

1000.0

t Þ3
OS Jun 02 17t44

\ aÀ,^-^\-^

RESULTADoS oE n¡lÁt-lsr DE TAMANHo oe paRrículas

H¡stór¡co: Certificado 366/02 Run Number: 19 Med¡da:
Arquivo:366 Record Numberj 260 Anál¡se: 5Jun2002'17r35
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\2002\ Fonte de Resultados: Méd¡a
Notas: AMOSTRA:AMOSTRA T.A. B

CLIENTE: RICARDo CESAR AOKI HIRATA
Meio de D¡spersão: água deionizada dispersante: calgon
Veloc. bomba: 70% ultrassom:1 m¡n.

Range Lêns; 300RF mm Beam Length: 2.40 mm
Presentalion: 3OHD lParticle R.l. = ( 1.5295, 0.'1000);
Analys¡s Model: Polydisperse
Mod¡ficâtions: Nonê

Sampler:
DisporsantR.l. = 1.33001

Obscurat¡on: 1 7.8 %

Res¡dual: 0.779 %

T¡po de Distr¡buição: Volume
Diåmetros N4éd¡os:
D [4, 3]= 31.42 t¡m

Concentração= 0.0097 o/oVol

D (v,0.1) = 0.61 um
D13,2l= 1.72u^

Densidado= 2.650 g / cub. cmÁrea Supef.Espec.= 1.3160sq. m/g
D (v,0.5) = 913 um D (v,0.9) = 66,56 um
Span = 7.221E+00 Un¡form¡dade = 3.064E+00

r¡äm.lnferior (un No lntervalo % åm.suoer¡or lum)Acum.Abaxo%

0.06
0,07
0.08
0.09
0.11
0.13
0.15
o.17
0.20

0.27
0.31
0.36
o.42
0.49
0.58

0.78
0.91
1.06
1.24
1.44
1.68
1.95

2.65
3.09
3,60
4.19

5.69

0.04
0.07
o.12
0.18
0.27
0.39
0.54
0.71
0.89
1 .06
1 .16
'f .16
1.10
1.01
0.92
0.81
0.73
0.78
0.87
1.01
1.72
1 .47
1 .76
2.OE
2.40
2.69
2.96
3.18
3.36
3.50
3.62

0.07
0.08
0.09
0.'11

0.13
0.'15
0.17
0.20
0.23
0.27
0.31
0.36
o.42
0.49
0.58
o.67
0.78
0.91
1.06
'1.24

1.44
1.68
1.95

2.65
3.09
3.60
4.19
4.88
5.69

0.06
0,'13
o.25
0.43
o.71
1 .10
1.63
2.34
3.24
4.30
5.46
6.62
7.72
8.73
9.65

10.46
11.19
11 .97
12.84
13.85
15.07
16.54
18.30
20.38
22.78
25.47
28.42
31.60
34.96
38.46
42.04

9.00
10.48
12.21
14.22
16.s7
19.31
22.49
26.20
30.53
35.56
41.43
48.27
56.23
65.51
76.32
88,91

103.58
120.67
140.58
163.77
190.80
222.28
258.95
301.68
351.46
409.45
477.O1
555.71
647.41
754.23

3.82

4.O1

4.08
4.11
4.11
4.O1
3.76

2,44
2.24
1.73
1.25
o.a7
0.62
0.5'l
0.59
0.67
0_80
0.94
LO1
1 .13
1 ,11
0.98
0.76
0.49
o.25
o.'t2
0.04
0.00
0.00

9.00
10.48
12.21
14.22
16.57
19.3'1
22.49
26.20
30.53
35.56
41.43
48.27
56.23
65.51
76.32
88.91

103.58
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Tipode Dlstdbuição; Volumo Concentração= 0.0097 o/ovol Densidado= 2.650 g/cub. cmÁrea Superf.Espec.= 1.3160sq.m/g
D¡åmetros l\léd¡os: D (v,0.1) = 0.61 um D (v,0.5) = 913 um D (v,0.9) = 66.56 u*
D[4,3]= 3'1.42 um D13,2)= 1.72um span=7.221E+00 Un¡form¡dade = 3.064E+00
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Malvern Instruments Ltd. , [,lastersizer S long bed Ver.2.'19
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RESULTADoS oe nuÁttsE DE TAMANHo oE peRtículas

Histór¡coi Certificado 366/02 Run Number: 19 Medida:
Arquivo:366 Record Number: 260 Anál¡se: 5 Jun 2002 17:35
Sample Path; CISIZERS\DATAV002\ Fonte de Resultadosl Méd¡a
Notas: AMOSTRATAIT¡OSTRA T.A. B

CLIENTE: RlcARDo CESAR AoKl HIRATA
Melo de D¡spersão: água de¡onizada dispersante: calgon
Veloc. bomba: 70% ultrassom: 1 m¡n.

Range Lens:300RF mm Beam Lengthi 2.40 mm
Presentat¡on:3OHD lParticleR.l.=(1.5295,0.1000);
Analysis Model: Polydisperse
Mod¡fcations: None

Sampler
Dispersant R.l. = 1.33001

Obscuration:17.E%

Res¡dual: 0.779 %
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