
Guia do cidadão sobre 
Tratamento Térmico ‘In Situ’ (no local) 

O que é tratamento térmico In Situ? 
Métodos de tratamento térmico ‘In Situ’ movem ou 
“mobilizam” substâncias químicas nocivas no solo e nas 
águas subterrâneas usando o calor. As substâncias 
químicas se movem através do solo e águas subterrâneas 
na direção de poços aonde as mesmas são coletadas e 
transferidas por canalizações para a superfície para serem 
tratadas com o uso de outros métodos de limpeza. Algumas 
substâncias químicas são destruídas no subsolo durante o 
processo de aquecimento. Tratamentos térmicos são 
descritos como “in situ” porque o calor é aplicado no subsolo 
diretamente na área contaminada. Eles podem ser   
particularmente úteis para substâncias químicas no subsolo 
chamadas de “non-aqueous phase liquids”(fases oleosas) ou 
“NAPLs,” as quais não se dissolvem facilmente no subsolo e 
podem se tornar uma fonte de contaminação longínqua das 
águas subterrâneas se não forem tratadas. Exemplos de 
NAPLs incluem solventes, petróleo e creosoto (um 
preservativo para madeira). 

Como funciona? 
Os métodos de tratamento térmico ‘In Situ’, aquecem com 
temperaturas muito altas o solo contaminado e às vezes, as 
águas subterrâneas nas proximidades. O calor evapora as 
substâncias químicas e a água os transformando em gases. 
Estes gases, também chamados de “vapores,” podem se 
mover de maneira mais fácil pelo solo. O processo de 
aquecimento pode facilitar a remoção das NAPLs tanto do 
solo quando das águas subterrâneas. As temperaturas altas 
também podem destruir algumas substâncias químicas na 
área que estiver sendo aquecida. 

Os métodos de tratamento térmico ‘In Situ’ geram calor de 
diferentes maneiras: 

Os vapores químicos e da água são puxados para poços de 
coleta e trazidos para a superfície através de um aspirador. 
(Leia “A Citizen’s Guide to Soil Vapor Extraction and Air 
Sparging”- Guia do cidadão sobre extração de vapores do 
solo e Aeração [EPA 542-12-018] para informação de como 
funciona este processo.) Os vapores então são tratados na 
superfície utilizando um dos vários métodos de remediação e 
recuperação de solo disponíveis. Ou, se as concentrações 
forem altas, os vapores podem ser condensados de volta a 
químicos líquidos e reusados. 
Quanto tempo levará? 
Pode levar de alguns meses até alguns anos para limpar, 
remediar e recuperar um local, utilizando o tratamento térmico 
‘In situ’. O tempo verdadeiro de limpeza irá depender de vários 
fatores. Por exemplo, poderá demorar mais tempo aonde: 

• Aquecimento por resistência elétrica (ERH): emite 
uma corrente elétrica entre hastes de metal chamadas 
de “eletrodos”, instalados no subsolo. O calor gerado
pelo movimento da corrente encontra resistência do 
solo e converte as águas subterrâneas e a água do 
solo em vapor, evaporando as substâncias
contaminadoras.
Extração ampliada pelo vapor (SEE): injeta vapor no 
subsolo bombando o mesmo através de poços
perfurados na área contaminada. O vapor aquece a 
área, causando a mobilização e evaporação das
substâncias contaminadoras.

Aquecimento por condução (TCH) utiliza
aquecedores colocados em canos de aço no subsolo.
TCH pode aquecer a área contaminada o suficiente 
para destruir algumas substâncias químicas.

• 

• 

• 

Concentrações de contaminantes forem altas. 

A área contaminada for grande ou profunda. 

Uma variedade de tipos de solo estiver presente, 
causando que o solo se aqueça de forma desigual. 

O solo possuir bastante matéria orgânica, o que causa a 
adesão das substâncias químicas ao solo, e a difícil 
evaporação das mesmas. 

• 

• • 

Estes fatores variam de local para local. 
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Os métodos de tratamento térmico In Situ são seguros? 
Os métodos de tratamento térmico In situ não representam uma ameaça aos 
trabalhadores no local ou à comunidade quando propriamente executados. Por exemplo, 
quando for utilizada a ERH, se previne que a corrente eléctrica viaje para fora da área 
sendo tratada ou para estruturas na superfície utilizando técnicas comuns de aterramento 
eléctrico. Uma área de tratamento térmico é normalmente coberta com um revestimento 
impermeável da superfície (como concreto, asfalto ou uma lona durável) para manter o 
calor e o vapor no subsolo. Estas vedações também ajudam a prevenir que os vapores 
químicos sejam liberados no ar. Além disso os trabalhadores testam amostras de ar para 
assegurar que os vapores estão sendo capturados. 

Exemplo 
SEE foi usado para a limpeza   mais 
rápida do local da:  “Southern California 
Edison Co., Visalia Pole Yard 
Superfund” na California. O uso de 
produtos químicos para tratar a madeira 
dos postes  de luz públicos contaminou o 
solo e as águas subterrâneas no 
estabelecimento. O método 
convencional de “pump and treat,” 
(bombear e tratar) iniciado em 1984, 
não demonstrou muito progresso em 
satisfazer os objetivos da limpeza do 
local. Em 1997, 14 poços de injeção de 
vapor foram  instalados ao redor da 
área contaminada. Vapor foi injetado 
no solo em profundidades de 80-100 
pés, evaporando as substâncias 
químicas e forçando as mesmas na 
direção dos poços de coleta. 

Inicialmente, cerca de 13.000 libras 
de contaminantes foram bombeados 
de poços de coleta todos os dias. 
Pararam de usar o método SEE 
após três anos quando os poços 
começaram a coletar menos de 4 
libras por dia, indicando que a 
maioria dos produtos químicos 
haviam sido removidos. O Sistema 
“pump and treat” foi desativado em 
2004. Em geral, cerca de 1.3 
milhões de libras de contaminantes 
foram removidos, e as 
concentrações de contaminantes na 
água subterrânea foram reduzidas 
para abaixo dos padrões de água 
potável. Ao usar SEE como parte do 
processo de limpeza, a remediação 
geral do local foi reduzida de 
estimados 120 anos para 20 anos. 

Como isto poderá me afetar? 
O tratamento térmico In situ requer o uso de equipamento de perfuração e outros 
maquinários pesados para instalar poços ou eletrodos e para coletar e tratar vapores. 
As vizinhanças próximas ao local podem experienciar algum aumento no trânsito de 
caminhões a medida em que o equipamento é entregue e depois removido. Os 
residentes e comércio das proximidades poderão também ouvir os equipamentos 
sendo operados. 

Porquê usar o Tratamento Térmico In Situ? 
Métodos de tratamento térmicos in situ aceleram a limpeza  de vários tipos de substâncias 
químicas, e estão entre os poucos métodos in situ que podem limpar NAPLs. 
Tratamento térmico pode ser usado em solos sedimentosos ou argilosos nos quais 
outros métodos de remediação não apresentam um bom desempenho. Ele também 
pode alcançar contaminações profundas em subsolos ou abaixo de prédios, o que de 
outra maneira seria difícil ou caro, envolvendo escavação para tratamento na 
superfície. Tratamento térmico In situ tem sido selecionado ou está sendo usado nas 
limpezas de pelo menos 12 locais “Superfund”(lei e programa que investiga e limpa 
determinados locais poluídos nos EUA) assim como em dúzias de outros locais pelo 
país. 
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Para mais informações sobre 
esta e outras tecnologias da 
série “Citizen’s Guide” (Guia 
do cidadão), visite: 

www.cluin.org/remediation 
www.cluin.org/products/ 

citguide   
www.cluin.org/products/ 

Thermal In 

Canos para 
tratamento de 
vapor Revestimento 

do solo 

Sistema ERH limpa o solo contaminado e a água subterrânea. 

OBSERVAÇÃO: Esta brochura informativa se destina somente à informação geral ao público. Não se destina ou pode servir de base para criar 
quaisquer direitos aplicáveis por qualquer parte em litígio com os EUA ou para endossar o uso de produtos ou serviços providos por fornecedores 
específicos. A Agência também se reserva o direito de modificar esta brochura informativa a qualquer momento sem aviso prévio ao público. 

United States Environmental 
Protection Agency 
(Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA) 

Office of Solid Waste and 
Emergency Response (5102G) 
(Escritório de resíduos sólidos e 
medidas/resposta de emergência) 

EPA 542-F-12-013 
Setembro de 2012 
www.epa.gov/superfund/sites 
www.cluin.org 
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