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RESUMO
A incorporação de resíduos sólidos c líquidos ao solo põe em risco a qualidade do solo, da água
s ubterrânea e das água s superficiai s, limitando o seu uso e constituindo um grande risco de toxicidade
para a saúde hum ana. São diversas as atividadcs económicas responsáveis por situações mais ou menos
g raves de locais contaminados, sa lientando-se as indúslrias c o arma ze namento de substâncias perigosas e
combustíveis.
O cstabelecimcntn de estratégias de recuperação de uma área contaminada constilui um aspecto de grande
importânci a em matéria de descontaminação dos solos. A utilização de rnicroe mul sões , dadas suas
exce lentes propriedades de solubilização de contaminantes orgânicos polares c apo iares, pode representar
uma tecnologia mais cfetiva do que a injcção de soluções de tcnsoativo. E mais ainda em rel ação à
s imples injeçào de i1gua por bombeamento .
No presente trabalho são apresentados os resultados de pesquisa envolvendo diferentes tensoa tivos (T) c
co-tensoativos (C) c o efeito da relação C/T na remoção de uma mistura de dodecano, tolueno e ciclohexano (DTC). Inici almente são abordados os aspectos referentes ao rebaixamento da tensão intcrfacial
entre as fases oleosa c aquosa. Subseqüentemente, são apresen tados e discutidos os aspec tos referentes ao
comportamento de fa se nos diagramas pscudotcrnários das microemu lsões formadas. No caso da
ulilizaçào do álcool laurílico etoxil ado como lensoati vo, o n-butanol apresentou maior área de região
mon ofásica do que os co-s urfatantcs n-hcxanol e octano!.
Os estudos de remoção da mistura DTC cm coluna de areia co ntaminada, apresentaram resultados com
uma eficiência de remoção superior a 91\'%, dependendo do volume de poros injctado, com a utilização do
tensoativo ALE (álcool laurilico etoxilado). A utilização do tensoativo AOE (álcool oléico etoxilado)
aprese ntou resultados li ge irame nte inferiores.
PALAVRAS-CHAVE: micromulsào; contaminante , solo.

I. INTRODUÇÃO
Grandes ex tensões da camada su perficial do solo podem ser contaminadas por compostos
orgânicos, especialmente solventes clorados , petró leo e seus deri vados, como conseqüência de
derrames e vazamentos aci dentais em dutos e tanques de estucagem.
Nos últimos anos, produtos tensoativos têm si do empregados na remediação de solos c aquíferos
contaminados por hidrocarbonetos ou por outros derivados de petróleo (S CH RAM , 2000). Apesar
di sso, um dos ma iores obstáculos desta técnica é o potenc ial de formação de macroemulsões e a
tendência à formação de géis ou cristais líquidos. O tamanho relativamente grande das got as na
macroemul sào, entre O, I IJm e lO 11111, tendem a obstruir os poros durante o seu transpo rte no solo,
prejudicando assim o processo de remediação.
No entanto, se uma mi stura formada por tensoativo (T), co-tcnsoativo (C) e água (A) for usada na
remediação de so los contaminados po r hidrocarbo netos, uma microemulsào pode ser formada.
Microemulsões, são sistema s tran sparentes e tern1odinamicamente estáveis, contendo porções de
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óleo c úgua estab ili zados por compostos anfifílicos (tensoa ti vos e co-ten so ati vos). A
mi croemulsào apresenta ainda um gra nde potencial de so luh ili zação de contaminantes orgân icos ,
inlensilicando as va nt agens da so lu ção de lc nsoa ti vo.
A a plicação de microemul são na re medi ação de so los conta min ados é uma tec nolog ia e me rgent e c
tem s ido estudada e mpr<:!gando-sc como contaminante , hidroca rhonctos modelo, ta is como deca no
e dodeca no , e cm alguns casos gaso lina e compostos orga noclora dos. No entant o , o em prego de
microemul são para remoção das fraçõcs pesadas c polares do pet ró leo, como por exemplo os
asfaltenos c resinas, ainda é muito pouco estudado . Po ucas operações com microemul sào fo ram
realizadas em grande escala, sendo es tas aplicadas cm úreas co nt aminadas com hidrocarbonetos
clorados. Entre as principais van tagens do emprego de microcmulsào estão a rápida c e levada
remoção do contamin an te e a a lta estabilidade do sistem a gerado. quando comparada com outras
técnicas baseadas no emprego de tensoativos (LOWE, 1999, MULLIGAN. 200 I).

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1. Tensão interfacial
A variação da te nsão interfacia l líquido-líquido da minocmu lsào foi determinada pelo método de
alonga mento da gota sob rotação (S"pinning Drop M<!thod). Nes te método o tubo horizontal de
vidro foi preen c hido com a so luç ão aquosa de ten soa tivn c uma gota da fase m enos densa
imiscível (mistura DTC). Este tubo foi suhmetidn a e levadas rotações acarretando no alongamento
da gota na medida em que a ve loc idade angular aumenta.

2.2 Preparo da microemulsão
As microemu lsões foram preparadas pela titulaçào de quantidades conhecidas (cm massa) de
te nsoa tivo, co-tcnsoativo e ó leo com água pura , na presença do hidró tropo éter butil
trietilcnog licol (EBTEG). A titul açào foi realizada sob agitação magnética c encerrada no
momento em que fo i visua li zada separação de fases o u a lt eração na turbidcz da so lução. Nesse
po nto a amostra foi pesada , para quantificar o teor de fase aquosa ad ic io nada .
O com portamento de tàse do s istema contendo os três component es , água, tensoat ivo/co-tcnsoativo c ó leo
foi expresso pelo percentual em massa c representado por diagramas pse udoternários a temperatura lixa
de 22 oc_ Os dois vértices da base do triângulo correspond em aos componentes puros, água (à esq uerda) c
óleo (à direita), e o vértice superi or corresponde à mistura binária, com raz.ôes definidas cm m assa dos
componentes tcnsoativo e eo-tensoativo. Os pontos dentro do triângulo correspondem à mistura dos três
componentes em razões bem definidas.
Tendo em v ista que o objetivo princ ipa l do prese nte trabal ho é a obtenção de um a máxima c g iào
monofásica (microemulsào Winsor tipo IV ) . especialmente com a lt os teores de ág ua . não to i in ves ti gada
a reg ião hctcrogê nea, pa ra sahcr se duas ou mai s Jàscs co-existe m. Toda ;nnost ra que se manteve
tran s parente c homogê nea após agitação fó i cons ide rada pe rt encente à região mo nofásica no diagrama
pscudoternário . Foi a na li sado o po te ncial de solubilização do s is tema e m água c ó leo , ass im como os
tàtores que afetam a região de microemulsão, entre e les a razão co-tensoativo/ tensoati vo (C/T) e a
natureza quími ca do co-tcnsoativo. As razões de crr empregadas foram: 0,5, I ,O e I ,5 e os componentes
da microemulsào foram os segui ntes: dois produt os tcnsoativos não -iónicos etoxilados: á lcool
laurílico etoxilado (ALE) c álcool o leico ctoxilado (AOE) c três á lcoo is (n-butanol, n-hexanol c
n-octanol), como produ tos co-tensoativos. Para o preparo das microemulsões foi empregada água
purificada pelo sistema Milli-q .
Produtos orgânicos puros foram esco lhidos para representar os diferentes hidroca rbonetos le ves presentes
em contaminantes usuais , como a gasol ina e o petróleo. Para isso , fora m mistu rados hidrocarbonetos de
d ife rentes estruturas químicas cm difere ntes proporçiics até ating ir o pa râmetro de soluhilidade dos
asfa ltenos ( BARTON, 1990), o u sej a, da fração ma is pesada d o petróleo. O decano foi seleeionado para
representa r as fra ções leves e a li fá ticas, o tolueno pa ra re presentar os a romá ticos c o c iclo -hexano os
cícl icos. Essa mi stura, constituída por decano, tolue no e c iclo -hexa no , foi selccionada como conta mina nte
leve e designada como ó leo si ntético DTC. A amostra de deca no foi fornecida pela Sigma-Aidrich- EUA
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e as amoscras de ciclo-bexano e tolueno pela Vccec Química Fina Lida - Brasil, essas amostras
apresentam grau de pureza de 99%.
A partir dos diagramas pseudolemãrios foi possível identificar a composição de mistura mais
adequada para o preparo dos precursores de microcmulsão. O precursor de microemulsão é a
solução constituida por tensoativo, eo-tensoativo e água, em eonccnlração definida, capaz de
fonnar microemulsão cm contato com a fase óleo. A caracterização dos precursores de
microemuls!lo e das microemulsõcs foi realizada pelas medidas de viscosidade e densidade e
espalhamento de luz.

2.3 Ensajos de remoção do contaminante em coluna
Uma unidade de teste, apresentada na Figura I, foi montada para avaliar o desempenho e a
capacidade da microcmulsào na remoção do contaminance do meio poroso. A remoção ocorre pela
formação da microemulsão quando o precursor da microemuls!lo (P 1 c ~) entra cm contato com o
contaminanle leve. A extração do contaminante é controlada pela vazllo e composição da solução
cxlratora, injetada no meio poroso em nuxo ascendente. Nesses eosaios foi usado como meio
poroso uma areia com granulometria entre I50 ).101 e 500 ).101. fornecida pela Mineração J undu®. A
composição, massa específica e viscosidade das soluções extratoras estão apresentadas na Tabela I.

Figura 1 Fluxograma da unidade de teste cm coluna montada para remoção
do contaminante da areia por microcmulsão.

Tabela i
Com osiç_ão das soluções extratorus empregadas nos testes de remoção do conlaminantc.
Viscosidade
Solução
Massa específica
Compo~içllo
(gfcm3 )
(mPa.s)
extra tora
p
IS% ALE, 15% n-butanol, 700/o EBTEG I OM
09817
12,1
p2
15% AOE, 15% n-bulanoi. 70% EBTEG l,OM
0,9778
79

Nesses ensaios a areia foi adicionada à coluna cm pequenas fruções c foi determinado o volume de
poro (Vp), que equivale ao volume necessário para preencher completamente a coluna, ou seja, todos os
espaços vazios do meio poroso ficam ocupados pela solução aquosa. Em seguida a coluna foi salurada
com a fase óleo (DTC), na vazão de 2,1 mUmin, injetando-se 3 volumes de poro e foi iniciado o fluxo da
solução extra tora (aproximadamente 5 volumes de poro) a uma vazão constante de 1,1 a 2,1 mUmin. Ao
final do ensaio a coluna foi elulda com dois volumes de poro (Vp) de água na vazão de 5,0 mUmin com o
objetivo de deslocar a solução extratora e permitir a quantificação do teor de contaminante remanescente
na coluna .
Todo o efluente da rol una foi coletado em intervalos regulares de 5 minutos para avaliar a eficiência de
remoção do contaminante ao longo do processo de injeção. O 1eor de contaminante removido foi
quantificado por cálculos de densidade, a partir do conhecimento prévio da densidade das fases originais
c balanço de massa. Todas as experiências foram conduzidas à temperatura ambiente (22 °C).
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3. RESULTADOS
3.1Tensão interfacial águ a-óleo
Na Figura 2 observa-se o perfil de redução da ten~ão interfacial entre a solução aquosa do
tensoativo ALE e a fase óleo (DTC) com diferentes teores de n-butanol, em função da
concentração de tensoativo, no intervalo entre lx 10-6M e bd0"1M.
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Figura 2 Tensão interfacial entre a solução aquosa do tensoativo ALE e a mistura DTC (tàse óleo)
contendo de Ou 20%, cm massa, de n-butanol.

3.2 Comportamento de fase das microemulsões
Os resultados obtidos no estudo do comportamento de fase das microemulsões formadas por
co-tensoativo. tensoativo, água e óleo (mistura DTC) está apresentado sob a forma de diagramas
pseudotemários nas figuras 3, 4, e 5. Nesta etapa foi avaliado o efeito da razão entre co-tensoativo
e tensoativo (CIT) e do tipo de tensoativo c co-tensoativo.
A avaliação da ampliação e da redução da região mooofásica nos diagramas tem como objetivo identificar
composições de microcmulsl!o que contenham altos teores de água, baixos teores da solução mista CIT c
sejam capazes de solubilizar até I0% de fase óleo. Esta condição pode ser atingida pela ampliação da área
do lado esquerdo do diagrama pscudoternário, sendo esta, portanto, a regiilo de maior interesse.
Inicialmente, foram rcalizndos experimentos empregando a rn.t:ilo CIT = 1,5 e os resultados
mostraram que a área de microemulsilo formada era pequena. Com a diminuição para a razão CIT
~ 1,0 houve uma ampliação significativa desta área, tornando-se praticamente o dobro da anterior.
No entanto, experimentos adicionais realizados empregando·sc a ra.dlo CIT = 0,5 não acarretaram
um aumento significativo na rcgillo monofásica.
Como pode ser observado na Figura 3, a área monofásica de microemulsão aumentou quando a
razão CIT diminuiu. Com base nestes resultados, o valor da ra71lo CIT = I ,O foi escolhido para os
testes seguintes, considerando-se ser mais apropriado trabalhar com a mesma proporção em massa
entre o tensoativo e o co-tensoativo.
Maotendo o n-butanol como co-tensoativo, foi avaliado o efeito dos tensoativos ALE e AOE na
região monofásica, como pode ser observado da Figura 4. O efeito do co-tensoativo na região de
microcmulsão foi avaliado comparando-se três co-tensoativos com diferentes tamanhos de cadeia
carbônica e solubilidades cm água (n-butanol, n-bexanol e n-octanol). Os diagramas
pseudotcmários foram obtidos mantendo-se o álcool laurllico etoxilado (ALE), água e DTC como
os demais constituintes da microemulsl!o, sempre na razão CIT = l. Comparando-se as Figuras 4a,
5a e Sb, nota-se a ampliação da área de microemulsão quando foi empregado n-butanol como cotensoativo, sendo esta mais efetiva com teores mais altos da mistura DTC. Com a utilização do nhexanol (Fig. Sa) e noctanol (Fig. 5b) a redução da região de fase única é ainda mais nítida, pois
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apesar da alta solubilidade destes co-tensoativos na fase oleosa, a solubilidade na fase aquosa é,
praticamente, nula.
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Figura 3 Diagrama pseudotemário da microemulsão formada por água/mistura DTC/solução
mista de n-butanol (C) e álcoollaurílico ctoxilado (T) nas razões C/T de 0,5, 1,Oe 1,5.
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Diagramas pseudotemários das microcmulsões formadas por água/mistura DTC/solução mista
do co-tcnsoativo n-butanol (C) e tensoativo (T), tendo como tensoativo: a) álcool laurílico
ctoxilado e b) álcool oleico etoxilado.

3.3.

~emoção

do contaminante em coluna

Os ensaios de remoção do contaminante leve (DTC) foram realizados com os tensoativos ALE e
AOE, nas vazões de I, l mLimin e 2, I mL!min. Em todos os casos, os efluentes coletados se
apresentaram como fase única indicando que a remoção do contanúnante leve (DTC) acontece
mediante a sua incorporação ao precursor passando a constituir a fase interna da microemulsão e
não apenas pelo deslocamento do óleo na solução precursora.
Na Figura 6 é apresentada a eficiência de remoção de DTC em função do número de volumes de poro
injetado. Inicialmente, foi empregada a água na vazão 2,1 mUmin. e em seguida, o precursor P1• Pela
análise desta figura observa-se que devido á elevada tensão interfacial óleo-água somente cerca de
70% do volume de DTC, inicialmente, presente na coluna é deslocado fisicamente pela injeção de
água, ou seja, somente o DTC que estava livre foi removido. Neste caso, parte do conteúdo de
DTC residual pennaneceu adsorvida nas particulas de areia e a outra parte retida por forças
capilares entre os grà<;>s da areia.
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Figura 5 Diagramas pseudotemários das microemulsões formadas por água/mistura DTC/soluçilo mista de
co-tcnsoativo (C) c álcoollaurílico etoxilado (T). tendo como co-tensoativo: a) n-bcxanol e b) l-octanoI.
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Eficiência de remoção de DTC em função do número de volumes de poro, empregando a água na vazão de
2,1 mUmin e o precursor de microemulsão P1 (15% ALE, 15% n-butanol e 70"/o EBTEG l,OM) nas vazões
de 1, 1 c2,1 mUmin.

Como também pode ser observado, o incremento da vazão de 1,1 mUmio para 2,1 mUmio reduz a eficiência de
remoção do contaminante leve (DTC} pelo precursor P1• Nesta figura verifica-se que para alcançar valores de eficiência
da ordem de 95%, é necessário injetar cerca de 2,0 volumes de poro do precursor P1 na vazão de 2,1 mUmio e que o
processo de remoção é praticamente concluído após a injeção de 3,0 volumes de poro. No entanto, pode-se alcançar
esse mesmo valor de eficiência utilizando-se apenas 1,4 volumes de poro do mesmo precursor na vazão de 1,1 mUmin.
Desta forma fica evidente a colaboração do mecanismo de solubilização na efictência de remoção do contaminante leve
pelo precursor P1 • A redução da va.Gi!o de 2, 1 para 1,1 mUmin promove uma maior interação entre a fase contaminante
(OTC) c a solução precursora favorecendo a solubilização do DTC pela formação da microemulsão e,
conseqoentementc, aumentando a eficiência de remoção do contaminante. É importante destacar que o incremento de
eficiência do precursor da microemulsão cm comparaçl.!o com a água está dirctamente associado à redução da
tensão ioterfacial entre a fase aquosa e a fase contaminante, favorecendo a dessorçi!o do DTC e, ponanto a
mobilizaçao do contaminame remanescente na areia.
No ensaio de remoção de DTC a panir do emprego do precursor de microemulsão P2, iojetado nas vazões de I, I e 2, I
mUmio foi verificado que seriam necessários, cerca de 1,9 volumes de poro para que a eficiência de remoção do
contaminante leve pelo precursor ~ atingisse 95%, e que a injcçi!o de volumes de poro subseqUentes não elevam de
fonna significativa, a eficiência de remoção deste precursor. Foi também observado que a redução da vazão de 2,1
para 1.1 mUmin não teve influência no processo de remoção do DTC, que foi praticamente concluido após 2,0
volumes de poro. Este tipo de componamento é típico do mecanismo de mobilização, uma vez que parte deste
contaminante leve retido na coluna encontra-se em poros não comunicados, aprisionado por forças capilares, o que
dificulta a sua remoção. Neste caso, o aumento da interação entre o precursor e a fase OTC não acarreta em
aumento significativo de eficiência de remoçllo.
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Comparando-se a cl iciênc ia de remoção de OTC pel os prec urso res P 1 e P, . na vazão de 1. 1 mL!min lúi observado que o
prec urso r P1 é mai s eficiente que o prec ursor P,. Em termos comparativos. após a injeção de 2.0 volumes de poro, o
precursor P1 ating iu cerca de 97,5'Yo de eficiência de re moção de DTC contra 95 % obtido pelo precursor P2 . Pode-se
considerar que ambos os precursores propiciam e levada cllciência de remoção de DTC nos e nsa ios cm coluna. É
importa nte ressa ltar que todos os e flu e ntes colctados a prese ntam-se como làse única .
Nestes ensaios vcriilcou-se que quando o precursor de microemulsào é injctado na co luna , a tensão intcrfàcial entre a
fà se aquosa e a làse contaminante é reduzida, conduzindo inicialmente a um des locam ento imiscívcl, seguido pelo
desloca mento mi scível decorrente da fonna ção de microemulsão de óleo cm água. Esses resultados confirmam que os
contaminant es leves podem ser microcmulsionados durante o !luxo do precursor no m e io po roso.

4. DISCUSSÃO
4.1 Tensão interfacial
Pela análi se da Figura I observa-se uma redução pronunciada da ten são intcrfacial entre a so lu ção aquosa do ten soativo
A LE e a mi stura DTC, na medida cm que a concentração de tensoativo aumenta. Foi verificado também que a partir da
concentração de I x J(f 2 M de ALE. a tensão interlà cial se mantém praticament e constante em 0,5 mM /m. Além disso,
foi verificado que a presença do n-butanol na concentração de 20% propicia um a redução ainda mais pronunciada da
3
ten são intcrfaci a l. Observa-se que na concentração de ALE de lxi0- Ma tensão é reduz ida de 9.5 mN /m a 1,7 mN /m
na presença de I 0% de n-butanol c a 0,6 mN /m com 20% de n-butanol.
Tendo cm vista que a tensão superficial da solução saturada do tensoativo cm água c do n-butanol em água é de 30,0 c
24,6 mN / m (WEAST. 1977). respectivamente. os resultados mostram que o sistema formado pela solução aquosa do
tensoati vo ALE , o co-tensoativo n-butanol c a mistura DTC (tàsc óleo) é capaz de promover uma tensão interfacial
muito mais baixa. havendo certamente a formaç ão de mi crocmulsào. A presença do co-tcn soa ti vo com o tensoati vo
na mic roemul são promove flex ibilidade a inte;:rlacc cm adição à redução da tensão interfacial direcionando a
c urvatura da interlàcc para uma dispersão cncrgcticamcntc mais favorá vel. A baixa te nsão interfacial entre a tàse
água e ó leo é um pa râ metro fu ndamcnta l para a lo nnaçào da microcmulsào.

4.2 Comportamento de fase
O estudo do comportamento de fase das microcmulsiies formadas por água, óleo (mistura DTC) e solução mista
de co-tensoativo/tensoativo, mostrou que a razão ótima entre co-tensoativo (C) c tcnsoativo (T) e a natureza do
tensoativo c do co-tensoativo alteram a região monofásica do sistema e conseqüentemente, a capacidade de
solubilização do sistema em água c óleo. A influê ncia de cada um dos fatores descritos foi nitidamente
verificada pelos diagramas pseudotcrnúrios apresentados nas Figuras 3, 4 e 5. Pelos diagramas obtidos podem
se r se lecionadas diferentes composiçôcs de microe muls ào de acordo com o obje tivo do estudo pretendido. No
prese nte tra ba lho fo ram sclccionados os constituintes ca paze s de promover urrn região monofás ica extensa e .
conseqüent emente. t(nmulaçõcs com maior capacidade de solubilização da fa se ó leo (DTC). em teores elevados
de fase aquosa.
Na ava li ação do efe ito de produtos co-tcnsoativos , com diferentes tamanho s de ca deia carbônica e solubilidade cm
água, na região de microemulsão , lúi observado nos s istemas com n-hexanol c n-octanol nos quais a solubilidade em
água é baixa. o pcrtll é alterado do lado esquerdo do diagrama . decorrente da redução da solubilidade da mistura cotensoativo/tcnsoativo (C/T) em água. Nestes casos. a redução da região de làse única é nítida, pois apesar da alta
solubilidade destes co-tensoativos na fase oleosa , a solubilidade na fase aquosa é muito ba ixa. Por outro lado, com o nbutanol (Fig . 4a). que apresenta solubilidade tan to e m água como na fase óleo. obtém-se uma região de microemulsào
mais extensa. Pode-se observar também um a si me tria entre a área monofásica de so lubilidade em água e em óleo.
Segundo BAVIERE et ui. ( 1981 ). essa diferença no com portamento de fàsc da s mi c roe mul sões em função do cotensoativo é dada pelo coctlcicnte de parti ção do á lcool, definido pela razão entre a concentração de álcool na fase óleo
e a conce ntração na là sc água , quando a concentração das fases varia. Vcritica-se assim que a pa rtição entre água e óleo
depende d as pro pri edades do co-tensoativo, uma vez que a s ua so lubilidade e m água .:stá assoc iada ao tamanho da s ua
cadeia hidrocarbó nica c. conseqüentemente. define o comportamento de fase da mic roemulsão.

4.3. Remoção do contaminante em coluna
Os testes de remoção do contaminante leve mostraram que quando a mistura ten soativo/co-te nsoativo/água foi injetada,
a tensão intcrtàcial entre a làse aquosa e o OTC era sutlcicntcmcnte baixa para deslocar a mistura DTC livre no meio
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poroso, conduzindo inici almente ao deslocamento imiscível do contaminante. seguido do deslocam ento miscível pela
so luhili zaçào do DTC adsorvido aos grãos da areia no precursor de microemulsào . A formação de microemulsào é dada
pela incorporação do DTC na fase interna das mic elas presentes na so lução precursora. A solubilização sob a forma de
microemulsào gera um e fluente límpido c transparente se m a separnção de fa ses entre o DTC c a fa se aquosa. Os
ensaios conduzidos com a variação na vazão de injcção mostraram que a vazão mais bai xa colabora com o processo de
so lubili zação (Fig. 6). Dessa mane ira, o prec ursor de microcmulsào P1 apresentou um maior potenci al de solubil ização
da mi stura DTC, quando comparado com o prec ursor P, , concluindo o processo de rem oçã o da fas e contaminante após
a injcçào de 2.0 volumes de poro . Pode-se afirmar que a remoção com os precursores não ocorre apenas por
mobili zação da fa se contaminante, mas também pela solubilizaçfio em função da form ação de microemulsào no co ntat o
entre o precursor de microemul são e a mistura DTC. Os resultados mostraram que os precurso res fo ram eficientes na
remoção do contaminante leve e que o contaminante foi microcmulsiticado durante o flux o do precursor.

5. CONCLUSÕES
O estudo do convortamcnto de fase da microemulsão mostrou que:
a) entre os ten soat ivos e co-tcnsoativos ava liados, o álcool laurílico etox ilado c o nbutano l apresentam um
ex celente bal anço hidrofílico/lipnfílico c foram os mai s efctivos na solubilização da fa se ol eosa;
b) os tensoativos. co-tensoativos c ó leo s intético DTC (decano, tolueno , ciclo-hcxano) empregados foram capazes de
promover a formaçà o de mi croemulsão Winsor tipo IV. Apesar da diferença estrutural dos componentes da mistura
DTC (linear, cíclico c aromático) foram obtidas extensas reg iões de microcmul sào de f~t sc úni ca, lí mpida c estável;
c) a partir dos di agramas pscudote rnários pode-se ter uma me lhor compreensão dos parâmetros qu e
influenciam na formação da microcmulsào c assim sclcc ionar a composição da microemulsão mai s
adequada para a remoção do contaminante .
Em relação ao potenc ial de aplicação de microcmulsào como processo de remediação de solos contaminados
conclui-se que:
a) contaminantes leves podem ser removidos do meio poroso peht fo rmação da mi croemulsào com a adição
do precursor de mi croe mul sào:
h) a mai or vantagem da apli cação da mi crocmulsào na remediação de solos contaminados deve-se à alta capacidade
de so luhili zaçào da tàse óleo em sistemas aquosos. Além di sso, altas efi ciênci as de remoç ão são atingidas em
temperatura ambiente.
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