
COMPLETE SOLUTIONS FOR WATER POLLUTION 





Tratamento de Água e Solo 
Contaminado 



Proposta de Serviços Para Áreas Contaminadas 
(postos de gasolina, fábricas antigas, terminais, refinarias, oleodutos, etc) 

 
 

 Pré-análise da área 

do tratamento  
 A pré-analise 

adequada pode 

minimizar os custos do 

processo 

Pré-análise 
Amostragem 

& Análise 
Solução 
Técnica 

 A montagem da 

tecnologia escolhida 

 A tecnologia 

escolhida é montada 

na área para tratar o 

solo contaminado e 

o sistema é 

otimizado para 

minimizar a 

necessidade de 

tratamento ex-situ 

 Monitoramento da 

progresso do 

tratamento 
 Usando métodos 

aprovados pelos 

agências ambientais os 

resultados do 

tratamento são 

analisados e 

comunicados 

extensivamente para o 

cliente e as 

autoridades 

 Monitoramento pós-

tratamento 

 Após os limites de 

intervenção ter sido 

atingido a área está 

sendo monitorada 

pelo período de 

tempo exigido pelas 

autoridades  

Monitoramento 
Pós-

tratamento 

 Amostragem & 

Análise da área do 

tratamento 

 Amostragem 

representativa tirada 

da área para estudar 

o tipo de poluição na 

área e escolher a 

tecnologia mais 

adequada 



 Lamor Soil & Water utiliza uma tecnologia inovadora, o sistema EKO/GRID® 

 O sistema é usado para tratar vários tipos de poluentes do solo numa variedade de 
diferentes cenários e condições. 

 Lamor está atualmente envolvida em projetos de remediação, incluindo Equador, 
Brasil, Peru, Colômbia, Turquia, China, Omã e Finlândia. 

Lamor Soil & Water 



Aplicações 

 
 

Eficaz em todos os hidrocarbonetos 
 

Apropriado para todos os ambientes 
 

Alta escalabilidade 
 

Possibilidade para tratar a profundidades consideráveis 

Superfície e águas subterrâneas Solo, Areia & Argila Borra e Lodo 



Minimizando a Pegada Ecológica 

 
 O sistema EKO/GRID® não prejudica a vida vegetal ou animal. 

 
Ao contrário de outras tecnologias de tratamento, 

 
O Sistema EKO/GRID®: 

 

• Sem aditivos químicos 
• Sem solo adicional 
• Sem emissões de carbono gerado no transporte dos resíduos 
• Consumo mínimo de energia elétrica. Pode ser alimentado por energia solar ou eólica. 



Sistema EKO/GRID® 

 

O sistema EKO/GRID® é instalado in situ, eliminando muitos custos. 
 
Série de eletrodos metálicos verticais e horizontais onde se aplica uma corrente elétrica 
de baixa intensidade. O Painel de Controle envia padrões otimizados de tensão 
pulsada  para criar um campo eletrocinético na área de tratamento. 
 



A aplicação trata hidrocarbonetos através de 2 vias simultâneas: 

Oxidação 

(iniciada por impulsos elétricos) 

biorremediação 

(iniciada por boas condições de oxidação) 

Aplicação Electrokinética 



  

Processo de Oxidação 

 
 

Os impulsos elétricos degradam os contaminantes numa fase denominada de Oxidação 
& 

é complementada pela biorremediação devido às condições propícias deixadas no 
ambiente : 

Formação de agentes oxidativos 

quebra das cadeias de hidrocarbonetos em frações menores 

Os produtos finais são (CO2 ) & (H2O) 



Biorremediação 

 
 

Quando aplicada à área de tratamento, o sistema: 

 

                 Cria condições oxidantes ideais para que as bactérias decomponham poluentes 

 

                 Mantém um pH neutro evitando danos e alterações na área de tratamento 



Minimizando a Pegada Ecológica 

 
 

 
Sistema EKO/GRID®: 

 
• Opera com tensão de 10 a 16 Volts e potência de 750 watts. 
• Trata de 10.000 a 15.000 m3 por unidade 
• 100 m x 100 m por unidade 
• Um eletrodo vertical rígido a cada 5 metros. A profundidade pode atingir 8 metros. 
• Os eletrodos horizontais são flexíveis conectando cada linha ao painel de controle. 
• Consumo de energia é de cerca de 3 a 5  kwh/d.  Máximo 15 kwh/d. 



 

Sistema EKO/GRID® 



Comparação de Tecnologias 

 
 

   EKO/GRID® 
Tratamento 

Químico  
Tratamento 

de solificação 
Bioremediação 

Tratamento 
térmica  

Sem químicos adicionais      

Sem materiais adicionais        

Aplicações    

Tratamento simultâneo de 
solo e águas subterrâneas  

        



Custo efetivo 

 
 

EKO / Grid é um método economicamente superior: 
 

1. Elimina os custos de transporte e de armazenamento associados com operações de 
ex-situ 

2. Montagem simples e rápida 

3. Investimento inicial reduzido (CAPEX) 

4. Custo operacional baixo (OPEX) – mínima troca de itens 

5. Baixo consumo de energia elétrica 

6. Mínima manutenção 

7. Monitoramento contínuo 

8. 
 
9. 

Sem necessidade de pessoal de operação no local 
 
Trata simultaneamente água e solo. 
 
 



 
 

EKO / Grid é um método economicamente superior: 
 

Caso #1: Finlândia (2012)  

remediação de hidrocarbonetos alifáticos 

Condições 
do local:  

- Constituição principal do solo – arenoso.  
- Camada fina de turfa de 10 a 50 cm encontrada na 

profundidade de 1 metro.  
- Água subterrânea a 2,5 m de profundidade. 

Poluentes:  - Frações de Diesel C10-C21.  
- Uma pequena quantidade de frações mais longas C21-C40. 
-  Teor de Carbono Total máximo (C10-C40) medido > 

100.000 mg/kg.  
- Volume tratado aproximado 15.000 m3. 
 

Resultados
:  

- O tratamento foi interrompido quando 90% da área atingiu o 
nível alvo de 1.000 mg/kg.  

 
 



 
 

EKO / Grid é um método economicamente superior: 
 

Caso#2: Equador (2014)  

Terra Remediation of Drilling/Tank Bottom Sludge 

Condições 
do local:  

- The treatment pool contains tank bottom sludge and  
other heavy API class waste 

- 0.5 to 1 m of water on the top 

Poluentes:  - Typical crude oil based drilling sludge for South America  
containing bituminous lumps of oil 

- The TPH (EPA 166 4- Gravimetric method) in the beginning 
was approximately 25%. 

- Treated volume is approximately 800 m³ 
 

Resultados
:  

- In four months 70% of the hydrocarbons have been 
removed. 

- The project is ongoing with updated results pending. 
 



 
 

EKO / Grid é um método economicamente superior: 
 

Caso #3: Colômbia (2014)  

Terra Remediation of Tank Bottom Sludge 

Condições 
do local:  

- The treatment pool has a volume of 800 m³ 
 

Poluentes:  - Typical crude oil sludge for Colombia containing very heavy 
fractions of aliphatic hydrocarbons combined with 
bituminous lumps of oil 

- The TPH in the beginning was approximately 36% 
- Treated volume is approximately  800m³ 
 

Resultados
:  

- Significant decrease in the level of TPH with both infrared 
and GC during the first 50 days 



 
 

EKO / Grid é um método economicamente superior: 
 

Cas0 #4: Equador (2014)  

Remediação de Solo contaminado por derrame de 
petróleo 

Condições 
do local:  

- Área contaminada de aproximadamente 2.000 m2.  
- A profundidade da contaminação atingia 4 metros. 

Poluentes:  - Frações de cadeia média de hidrocarbonetos alifáticos. 
-  Teor de Carbono Total variava entre 2.500 e 35.000 ppm 

dependendo do local.  
- Volume tratado aproximado 6.000 m3. 

Resultados
:  

- O local está em fase de monitoramento, mas grande parte da 
contaminação foi remedida em apenas 40 dias de 
remediação. 



Caso: Brasil (2014)  

 
 

Remediação de hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos. 

Condições - Terminal de trem com estação de trabalho para vagões 
de carga.  

- Contaminantes foram acumulados ao longo de 30 anos 
de operação.  

- A água subterrânea se encontra a 35 cm de 
profundidade.  

- Há uma forte maré na área e alta salinidade. 

Pollutantes - O nível do poluente benzo(a)pireno foi detectado 
inicialmente 252% acima do limite de intervenção. 

Resultados - Decréscimo de 95% dos poluentes presentes durante os 
primeiros 30 dias. No entanto, por precaução devido à 
maré, manteve-se o funcionamento do sistema de 
remediação por mais 30 dias. 



Outras possíveis aplicações por Lamor 

 
 



 
 



COMPLETE SOLUTIONS FOR WATER POLLUTION 

contato@aquamecbrasil.com.br 
www.aquamecbrasil.com.br 

contato@albriggs.com.br 
www.albriggs.com.br 

Escritório Jabaquara 
Av.  Jabaquara,  3060 • 3 °  andar  
04046-500 • São Paulo  
SP • Bras i l  
Tel:  +55 11 4059 -9999 

Escritório Faria Lima 
Av.  Br ig .  Far ia Lima,  2013 • 5A  
01452-001 • São Paulo  
SP •  Bras i l  
Tel:  +55 11 3031 -3327 

Escritório Rio de Janeiro 
Rua da Assembleia,  11 • 8 °Andar   
20011-001 • Rio de Janeiro  
RJ • Bras i l  
Tel:  +55 21 2215 -3060  

Escritório México 
Dante No.32 Bis• 1 °P iso    
11590 • Colonia  Nueva Anzures   
México DF • México  
Tel :  +52 55 5531-1841  

Unidade Fabril  
Av.  T iradentes,  2620    
13309-640 • I tu • SP • Bras i l  
Tel:  +55 11 4025-6820 
       +55 11 9 6634-3573   

Atendimento a emergências ambientais 

0800 772 2220 


