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1. RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma proposta metodológica e sua aplicação a um estudo de 

caso para remediação de uma área contaminada por hidrocarboneto de petróleo 

ocorrida num Auto Posto de Serviços. Inicialmente foi utilizado o método de extração 

multifásica e posteriormente aplicado o método de biorremediação, induzindo 

microrganismos locais a biodegradar os contaminantes persistentes. 

Na primeira fase foi possível atingir a remoção da fase livre através de extração 

multifásica, porém como persistiam ainda contaminantes dissolvidos foi necessário 

aplicar a biorremediação, ocasião em que foi obtido a remoção total dos 

contaminantes restantes. Assim ficou evidente que associação de ambos os métodos 

é uma alternativa viável do ponto de vista técnica, econômica e ambiental. 

 

Palavras-chave: Biorremediação; hidrocarbonetos de petróleo; contaminação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da frota de veículos movidos por derivados de petróleo tem aumentado de 

forma expressiva o consumo desse combustível, tornando-se necessário sua 

distribuição e armazenamento expressiva. Para suprir essa demanda surgem os autos 

posto de serviços que são considerados potencialmente poluidores do solo e das 

águas subterrâneas, por tanto podem provocar danos à saúde ambiental e a saúde 

pública. Fato esse que ficou evidente a partir da década dos 90, quando o órgão de 

controle ambiental constatou o crescente aumento de poluição por essa fonte, 

principalmente no estado de São Paulo.  

Esse foi o principal motivo que levou a propor esta pesquisa do tipo estudo de caso 

real, que têm abrangência no âmbito da pesquisa tecnológica, uma vez que é 

necessário o conhecimento e domínio das tecnologias mais apropriadas para 

solucionar esses problemas de poluição, levando em consideração que os auto postos 

estão presentes em muitos locais principalmente em áreas urbanas. Do ponto de vista 

social observa-se que a não contaminação de solos e águas subterrâneas, diminuiria 

a incidência de doenças cancerígenas que são provocadas por esses contaminantes. 
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Dentre os métodos de remediação o de maior destaque tem sido o método de 

biorremediação induzido in situ utilizando micro-organismos para degradar ou 

imobilizar contaminantes, pois além de sua eficácia, são menos onerosos e intrusivos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é levantar e estudar métodos e técnicas passíveis de utilização na 

remediação de área contaminada por hidrocarbonetos de petróleo. O objetivo 

específico é aplicação do método de biorremediação para atingir a remoção total de 

poluentes remanescentes após aplicação do método de extração multifásica. Para 

tanto será aplicada uma proposta metodológica baseada no uso de nutrientes 

facilmente encontrados no mercado para induzir a biodegradação de tais poluentes 

num estudo de caso real de um Auto Posto de Serviço. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Através de uma revisão da literatura, pressupõe-se que o método de biorremediação 

induzido in situ pode ser aplicado para remediar o problema da contaminação que 

persiste após aplicação do método de extração multifásica, com uso de nutrientes 

para estimular o crescimento e metabolismo de microrganismos que irão remover os 

poluentes. Sendo assim, o presente projeto tem como foco a remediação de área 

contaminada por hidrocarbonetos provenientes do petróleo através da biorremediação 

envolvendo a utilização de micro-organismos, de ocorrência natural (nativos), para 

degradar ou imobilizar contaminantes remanescente (após de aplicar extração 

multifásica) em águas subterrâneas e em solos da área em estudo. A importância 

desses microrganismos se dá em função de seus efeitos bioquímicos e por destruírem 

ou transformarem os contaminantes potencialmente perigosos em compostos menos 

danosos ao ser humano e ao meio ambiente. Levando em consideração que quando 

comparados com os processos convencionais físicos e químicos, são menos 

onerosos e intrusivos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O Auto posto de estudo teve início de suas atividades em 1994. O imóvel ocupado 

pelo empreendimento situa-se em área classificada como classe III (ABNT NBR 

13.786 de 1997) devido à existência de atividades industrias. Também, se observam 

existência de vegetação abundante e residências nas vizinhanças.  Na área do 

empreendimento existiam 04 tanques subterrâneos metálicos planos, substituídos por 

tanques ecológicos bipartidos com capacidade de 30m³ cada. Existiam ainda 2 

tanques subterrâneos metálicos (plenos) com capacidade de 15m³ substituídos por 1 

tanque ecológico bipartido com capacidade de 30m³. Também existia um tanque de 

óleo queimado de 5m³ que foi desativado e removido, tendo sido substituído por outro 

de 2m³. 

 

5.1 Detalhamento das Atividades 

 

Em julho de 2009 foi iniciado os estudos de passivos ambientais nas áreas do 

empreendimento, no qual, compreendeu a instalação de seis poços de 

monitoramento. Foram detectadas concentrações de benzeno acima do valor de 

intervenção para água subterrânea nos poços PM-01, PM-02, PM-03 e PM-04. O 

composto Naflaleno também foi detectado acima do limite no poço PM-03. Nos 

poços PM-05 e PM-06, foi observado o acumulo de fase livre de hidrocarboneto 

(entre 3cm e 15cm, respectivamente).  No ano de 2010, foram realizadas atividades 

seguindo às etapas preconizadas na “Decisão de Diretoria n° 103/2017/C/E”, de 

22 de junho de 2017, que estabelece o procedimento para gerenciamento de áreas 

contaminadas, e “Decisão de Diretoria n° 263/2009/P” (dispõe sobre roteiro para 

execução de investigação ambiental detalhada em postos e sistemas retalhistas de 

combustíveis), resumindo-se em: Levantamento de dados estruturais e históricos da 

área; Execução de 12 sondagens; Instalação de 2 poços multiníveis; Coleta de 10 

amostras de solo para realização de análises químicas quanto aos parâmetros 

BTEX (Hidrocarbonetos Aromáticos Voláteis) e PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos); Coleta de 02 amostras indeformadas para parâmetros geotécnicos; 

Coleta de 12 amostras de água subterrânea para realização de análises químicas 

quanto aos parâmetros BTEX, PAH e Etanol; Análise físicas do solo; 

Reconhecimento da geologia e hidrologia locais; Plano de intervenção para 

remediação de área contaminada. 
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6. RESULTADOS 

 

Após a confirmação e limitação do raio de contaminação, em 2009, foram realizados 

exames. Os resultados das análises executadas antes da implantação do sistema de 

extração multifásica (2009) a partir das amostras de solo coletadas para os 

parâmetros BTEX e PAH mostraram que todas as amostras analisadas 

apresentaram concentrações abaixo do limite de intervenção estabelecido pelo 

órgão de controle ambiental. Já os resultados das análises executadas a partir das 

amostras de água subterrânea coletadas para os parâmetros BTEX e PAH 

mostraram que os poços PM-01, PM-02 e PM-04 apresentaram concentrações 

acima dos valores estabelecidos pela Agencia de Controle Ambiental.  Após a 

implantação  do sistema de extração multifásica o monitoramento das condições da 

poluição das águas subterrânea foi iniciado e mantido entre 2010 e 2013, 

observando-se nos resultados que alguns contaminantes ainda estavam presente. O 

tratamento foi interrompido, porém o monitoramento continuou entre 2014 e 2016. 

Como, nesse período, não se atingiram as metas de remoção foi implantado o 

tratamento por biorremediação.  No final de 2017 já se havia atingido a remediação 

como mostram os resultados apresentados a seguir. O monitoramento da eficiência 

da biorremediação foi feito através de companhas de amostragem, com 

periodicidade semestral, quando foram coletadas amostras de água dos poços de 

monitoramento existentes e determinadas as concentrações de poluentes (BTEX, 

PAH e HTP), e das concentrações de Nitrato, Ferro III e Sulfato e de pH. Nas 

tabelas abaixo estão apresentados os resultados das análises químicas das 

amostras coletadas durante as coletas semestrais. Ao realizar-se um comparativo 

entre os dados obtidos, pode-se observar a evolução da efetividade do sistema de 

remediação aplicado, no qual, indica as reduções das concentrações dos 

contaminantes analisados.  

Os resultados das análises realizadas, em maio de 2017 e dezembro de 2017, do 

poluente TPH  (Hidrocarbonetos Totais do Petróleo) em todos os poços de 

monitoramento foram menores que o limite de detenção do equipamento, ressalte-se 

que o valor de intervenção é de  600 µg/L.  
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Tabela 1. Resultados das análises de BTEX (µg/l)                                                                                                                                                    

Data da coleta 
Produto Valor de 

Intervenção 
PM-01 PM-02 PM-03 PM-04 PM-05 PM-06 PM-07 PM-08 PM-09 PM-10 PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 

2009 

Benzeno 5,0 µg/l 330,9 20,02 6,54 6,04 Fase livre Fase livre - - - - - - - - 

Tolueno 300,0 µg/l 7,68 nd 67,1 nd fase livre fase livre - - - - - - - - 

Etilbenzeno 700,0 µg/l 54,2 1,54 42,6 nd fase livre fase livre - - - - - - - - 

Xilenos 500,0 µg/l 25,63 2,68 171,5 nd fase livre fase livre - - - - - - - - 

2010 

Benzeno 5,0 µg/l 364 10 - 15 - - Nd Nd nd nd nd nd - - 

Tolueno 300,0 µg/l 22 nd   nd - - nd 5,5 nd nd nd nd - - 

Etilbenzeno 700,0 µg/l 11 nd   nd - - nd Nd nd nd nd nd - - 

Xilenos 500,0 µg/l nd nd - nd - - nd 56 nd nd nd nd - - 

2012 

Benzeno 5,0 µg/l 74,7 nd 19 - - - - - - - - - - - 

Tolueno 300,0 µg/l 0 nd 14 nd nd nd - Nd - - - - - - 

Etilbenzeno 700,0 µg/l 0 nd 29 nd nd nd - Nd - - - - - - 

Xilenos 500,0 µg/l 4,98 nd 39 nd nd nd - Nd - - - - - - 

2013 

Benzeno 5,0 µg/l 39 nd 12 nd nd nd Nd 2,2 nd nd nd nd - - 

Tolueno 300,0 µg/l 3,8 nd 1,1 nd nd nd nd 0,3 nd nd nd nd - - 

Etilbenzeno 700,0 µg/l 0,1 nd 2,8 nd nd nd nd 0,2 nd nd nd nd - - 

Xilenos 500,0 µg/l 3,4 nd 10,3 nd nd nd nd 1,2 nd nd nd nd - - 

2014            
jun./2016          nov. 
/2016    Mai./2017         

Out e Dez./2017 

Benzeno 5,0 µg/l nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd nd nd - - 

Tolueno 300,0 µg/l nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd nd nd nd nd 

Etilbenzeno 700,0 µg/l nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd nd nd nd nd 

Xilenos 500,0 µg/l nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd nd nd nd nd 

nd. – Não detectado 
Tabela 2. Resultados da analises de PAH's (Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares) - Coleta - Abril/maio/junho /2016 

PARÂMETROS UNIDADE LM(1) PM - 01 PM - 02 PM - 03 PM - 04 PM - 05 PM - 06 PM - 07 PM - 08 PM - 09 PM - 10 PM - 11 PM - 12 PM - 13 PM - 14 
Acenafteno µg/L --- nd nd nd nd nd 0,23 nd nd nd nd nd nd nd nd 

Acenaftileno µg/L --- 0,25 nd nd nd nd nd nd 0,75 nd nd nd nd nd nd 

Antraceno µg/L 900 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Antraceno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Pireno µg/L 0,7 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (b) Fluoranteno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (g,h,i) Perileno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (k) Fluoranteno µg/L 4,1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Criseno µg/L 41 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/L 0,04 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fenantreno µg/L 140 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fluoranteno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fluoreno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Indeno (1,2,3 - cd) Pireno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Naftaleno µg/L 60 0,6 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Pireno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
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Tabela 3. Resultados da analises de PAH's (Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares) - Coleta -Novembro /2016 

PARÂMETROS UNIDADE LM(1) PM - 01 PM - 02 PM - 03 PM - 04 PM - 05 PM - 06 PM - 07 PM - 08 PM - 09 PM - 10 PM - 11 PM - 12 PM - 13 PM - 14 

Acenafteno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,06 

Acenaftileno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Antraceno µg/L 900 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Antraceno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Pireno µg/L 0,7 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,73 nd 

Benzo (b) Fluoranteno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (g,h,i) Perileno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (k) Fluoranteno µg/L 4,1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Criseno µg/L 41 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/L 0,04 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fenantreno µg/L 140 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,14 nd 

Fluoranteno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fluoreno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Indeno (1,2,3 - cd) Pireno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Naftaleno µg/L 60 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Pireno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

nd. – Não detectado 

Tabela 4. Resultados da analises de PAH's (Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares) - Coleta - maio /2017 

PARÂMETROS UNIDADE LM(1) PM - 01 PM - 02 PM - 03 PM - 04 PM - 05 PM - 06 PM - 07 PM - 08 PM - 09 PM - 10 PM - 11 PM - 12 PM - 13 PM - 14 

Acenafteno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Acenaftileno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Antraceno µg/L 900 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Antraceno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Pireno µg/L 0,7 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (b) Fluoranteno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (g,h,i) Perileno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (k) Fluoranteno µg/L 4,1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Criseno µg/L 41 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/L 0,04 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fenantreno µg/L 140 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fluoranteno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fluoreno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd 0,10 nd nd nd nd nd 

Indeno (1,2,3 - cd) Pireno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Naftaleno µg/L 60 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Pireno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

nd. – Não detectado 
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Tabela 1. Resultados da analises de PAH's (Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares) - Coleta – outubro e dezembro/2017 
PARÂMETROS UNIDADE LM(1) PM - 01 PM - 02 PM - 03 PM - 04 PM - 05 PM - 06 PM - 07 PM - 08 PM - 09 PM - 10 PM - 11 PM - 12 PM - 13 PM - 14 

Acenafteno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Acenaftileno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Antraceno µg/L 900 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Antraceno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (a) Pireno µg/L 0,7 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (b) Fluoranteno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (g,h,i) Perileno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Benzo (k) Fluoranteno µg/L 4,1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Criseno µg/L 41 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/L 0,04 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fenantreno µg/L 140 nd nd nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd nd nd 

Fluoranteno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd nd nd 

Fluoreno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Indeno (1,2,3 - cd) Pireno µg/L 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Naftaleno µg/L 60 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Pireno µg/L --- nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

nd. – Não detectado 

Tabela 6. Resultados das análises de TPH  (Hidrocarbonetos Totais do Petróleo) -(valor de intervenção 600 µg/L) 

PARÂMETROS  UNIDADE PM - 01 PM - 02 PM - 03 PM – 04 PM - 05 PM - 06 PM - 07 

 Data da coleta jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 

TPH  µg/L nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd 3091 668 169 nd 

TPH (DRO - faixa Diesel)  µg/L nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd 3091 668 169 nd 

TPH (GRO - faixa Gasolina)  µg/L nd nd nd nd nd nd nd Nd nd nd nd nd nd nd 

nd. – Não detectado 

Tabela 7. Resultados das análises de TPH  (Hidrocarbonetos Totais do Petróleo) -(valor de intervenção 600 µg/L) 

PARÂMETROS UNIDADE PM - 08 PM - 09 PM - 10 PM - 11 PM - 12 PM - 13 PM - 14 

Data da coleta jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 jun-16 nov-16 

TPH µg/L nd 1603 695 nd nd nd nd 294 207 nd nd 188 nd nd 

TPH (DRO - faixa Diesel) µg/L nd 1603 695 nd nd nd nd 294 207 nd nd 188 nd nd 

TPH (GRO - faixa Gasolina) µg/L nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

nd. – Não detectado 

 



                                               
 

9 
 

7. Conclusões e Considerações Finais 

 

Dos resultados das análises BTEX da última campanha de amostragem podemos 
fazer as seguintes considerações: 

 Benzeno – Não foi detectada a presença de benzeno em nenhum dos 14 poços 
de monitoramento. 

 Tolueno – Não foi detectada a presença de tolueno em nenhum dos 14 poços 
de monitoramento. 

 Etilbenzeno - Não foi detectada a presença de Etilbenzeno em nenhum dos 14 
poços de monitoramento. 

 Xilenos - Não foi detectada a presença de xileno em nenhum dos 14 poços de 
monitoramento. 

 

Dos resultados das análises PAH’s podemos fazer as seguintes considerações: 

 Não foi detectada a presença de PAH’s em nenhum dos poços de 
monitoramento. 

 

Dos resultados das análises TPH podemos fazer as seguintes considerações: 

 Não foi detectada a presença de TPH em nenhum dos poços de 
monitoramento. 
 

Pelos resultados obtidos podemos concluir que as metas de remedição estão sendo 
atendidas. 
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