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RESUMO 
 

O combate à poluição do solo é um desafio que tem envolvido 

pesquisadores de diferentes áreas na busca de tecnologias que permitam a 

recuperação do solo degradado. Vários processos de remediação de solos 

contaminados por óleos, e outros produtos da indústria do petróleo, têm sido 

propostos na literatura, porém, estes processos geralmente têm elevados 

custos operacionais. Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia 

eficaz para o tratamento de solos contaminados por óleo diesel através de 

lavagem com solução precursora de microemulsão de baixo custo. As soluções 

de lavagem foram preparadas utilizando água como fase aquosa, óleo de coco 

saponificado (OCS) como tensoativo e n-butanol como cotensoativo. Neste 

estudo o solo foi caracterizado através de análises químicas e físicas. 

Realizou-se em banho termostatizado com agitação, o estudo do tempo de 

dessorção do diesel do solo com hexano e com as soluções de lavagem, as 

quais tinham 10% e 20% de matéria ativa (cotensoativo/tensoativo). Foi 

realizado um estudo planificado da influência da concentração de matéria ativa 

e da temperatura, em banho agitado. Também foi desenvolvido um sistema de 

percolação em leito para lavagem o solo, e estudou-se a influência da 

concentração de matéria ativa (MA) e volume da solução de lavagem utilizando 

um planejamento experimental. Os melhores tempos de dessorção do diesel no 

do solo para o hexano foram de 30 e 180 min, enquanto que para a solução 

contendo 10% de MA foram necessários 60 min e para a solução com 20% de 

MA os melhores resultados foram obtidos com 120 min. Os resultados do 

planejamento experimental em banho agitado mostraram que a remoção do 

diesel foi máxima quando se utilizou 20% de MA na temperatura de 50°C, 

removendo 99,92% e para os experimentos no sistema de percolação em leito 

de solo, a remoção foi máxima quando o volume da solução foi de 5 L e a 

concentração de 20% de MA. Conclui-se que a concentração de MA e a 

temperatura foram parâmetros importantes nos experimentos em banho 

agitado para a remoção do diesel, enquanto que no sistema de percolação em 

leito de solo apenas a concentração de MA teve influencia na remediação do 

solo. O trabalho realizado apresenta-se como uma boa alternativa para 

remediação de solo contaminado por Diesel. 

Palavras-chaves: Remediação. Solo. Tensoativo. Lavagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

Combating pollution of soils is a challenge that has concerned 

researchers from different areas and motivated the search for technologies that 

aim the recovery of degraded soils. Literature shows numerous processes that 

have been proposed with the intent of remediating soils contaminated by oils 

and other by-products of the oil industry, considering that the processes 

available have, generally, high operating costs, this work proposes a cost- 

effective alternative to the treatment of Diesel-contaminated soils. The washing 

solutions were prepared using water as aqueous phase, the saponified coconut 

oil (OCS) as surfactant and n-butanol as co-surfactant. In this study, the soil 

was characterized by physical and chemical analyses. The study of diesel 

desorption from the soil was held in bath, using hexane and washing solutions, 

which had 10 and 20 wt.% active matter (AM - co-surfactant/surfactants) 

respectively. The study of the influence of active matter concentration and 

temperature in bath agitated used an experimental planning. The experiment 

also developed a system of percolation in bed to wash the soil and studied the 

influence of the concentration of active substance and volume of washing 

solution using an experimental planning. The optimal times to achieve hexane 

extraction were 30 and 180 min, while the best results using a 10% AM was 60 

min and using a 20% AM was 120 min. The results of the experimental planning 

on bath showed that the maximum diesel removal was obtained when at a 20 

wt.% of AM and under 50 °C, removing 99.92% of the oil. As for experiments in 

the system of percolation soil bed, the maximum diesel removal was high when 

the volume of the washing solution was of 5 L and the concentration of 20% 

AM. This experiment concluded that the concentration of AM and the 

temperature were vital to bath experiments for diesel removal, while in the 

system of percolation soil bed only concentration of AM influenced the soil 

remediation. 

Key Words: Remediation. Soil. Surfactant. Wash. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O combate à poluição do solo é um desafio que têm envolvido 

pesquisadores de diferentes áreas na busca de tecnologias que permitam a 

recuperação do solo degradado. Porém, este tipo de poluição é ainda pouco 

estudado em comparação com a poluição do ar e dos corpos de água.  

Segundo Costa (2004), os solos podem ser definidos como o meio 

natural para o desenvolvimento de plantas terrestres, tal como se formou, ou 

mais ou menos modificado pelo resultado da utilização pelo homem. O solo é 

de fundamental importância para diversas atividades humanas, como 

agricultura e pecuária. Porém, a qualidade deste solo pode ser afetada por 

poluentes tais como metais pesados, pesticidas, petróleo e seus derivados, 

entre outros. 

Os hidrocarbonetos do petróleo são uma das fontes de energia mais 

empregadas no mundo, sendo utilizados por automóveis particulares, ônibus e 

até mesmo por aviões e embarcações. O petróleo também é utilizado para a 

produção de outros produtos e subprodutos, como o plástico, a borracha 

sintética, os fertilizantes e os adubos utilizados na agricultura (ARAÚJO 

JÚNIOR, 2010). A grande utilização do petróleo tem feito com que a sua 

exploração venha crescendo a cada ano e, conjuntamente, os problemas 

ambientais associados a essa exploração. 

O petróleo e seus derivados estão entre os poluentes do solo que mais 

merecem atenção, devido aos seus efeitos nocivos à saúde e à alta incidência 

de contaminação do solo. A contaminação do solo por derivados de petróleo 

pode ocorrer por derramamento acidental ou descarte inadequado nas diversas 

etapas de extração, refino, transporte e distribuição; associadas à 

industrialização e comércio de produtos petrolíferos.  

O solo contaminado por hidrocarbonetos aromáticos é potencialmente 

perigoso à saúde humana, pois muitos desses são considerados 

carcinogênicos. Sua absorção pelo corpo humano não se dá somente pela 

ingestão de algo contaminado, como por exemplo, um alimento ou água, mas 

também pela inalação do ar e contato com a pele. Estes são incorporados pela
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fauna e flora ligando-se às proteínas e tecido gorduroso, sendo transferidos 

pela cadeia alimentar, entrando no organismo humano através da ingestão de 

animais ou plantas contaminadas, sem que haja alteração em sua estrutura 

aromática ao longo da cadeia trófica (SISINNO et al., 2003). 

No Brasil existem 38.235 revendedores de combustível, cada um dos 

quais pode ser fonte de contaminação de solos, já que muitos destes possuem 

tanques com mais de 25 anos de uso. O aparecimento de rachaduras e 

corrosões nesses tanques é algo que pode acontecer e causar derramamentos 

acidentais. O número de postos que apresentam problemas varia de 20% a 

30% no Brasil, nos quais, na grande maioria dos casos, os derramamentos só 

são descobertos quando seus efeitos são percebidos (TIBURTIUS; PERALTA-

ZAMORA, 2003; BARROS, 2011). 

Vários processos para remediação de solos contaminados por óleos, e 

outros produtos da indústria do petróleo, têm sido propostos na literatura, tais 

como: a biorremediação; o processo Fenton; a injeção de vapor e a incineração 

“in situ”. Porém, estes processos geralmente têm elevados custos operacionais 

(FURTADO, 2005).  

A utilização de tensoativos para remediação de solos contaminados por 

petróleo e seus derivados vem sendo estudada por vários pesquisadores 

(DWARAKANATH et al, 1998; URUM et al, 2005; OWSIANIAK et al, 2008), 

demonstrando seu potencial de aplicação na descontaminação dos solos. No 

entanto, novos estudos são necessários para a utilização de tensoativos mais 

eficientes e de baixo custo.  

Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia eficaz para o 

tratamento de solos contaminados por óleo diesel através de lavagem com 

solução precursora de baixo custo. Nesse intuito, foram realizadas as seguintes 

etapas: 1) revisão da literatura sobre remediação de solos por lavagem usando 

tensoativos, 2) coleta e caracterização físico-química de um solo comum na 

região de Natal/RN, 3) desenvolvimento de uma metodologia de extração e 

análise espectrofotométrica do diesel presente no solo, 4) construção de 

diagramas de fase pseudoternários para o sistema diesel/água/cotensoativo + 

tensoativo, 5) estudo do percentual de remoção de diesel por lavagem 

utilizando banho agitado, e 6) estudo do percentual de remoção de diesel 

utilizando um sistema de percolação em leito de solo. 
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2   ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns aspectos teóricos que são 

importantes para o estudo da remediação de solos contaminados com diesel. 

 

2.1 ÓLEO DIESEL 

 

O óleo diesel  é um combustível obtido através do refino do petróleo. 

Este é viscoso e não oferece perdas por evaporação, já que se torna volátil a 

partir de 200°C. Possui uma composição complexa, sendo constituído por 

hidrocarbonetos aromáticos, olefinicos e parafinicos, os quais são formados por 

moléculas entre 8 a 40 átomos de carbono. Também são encontradas no 

diesel, em pequenas quantidades, substâncias contendo em sua composição 

átomos de metais, oxigênio, enxofre, nitrogênio, entre outros. Suas 

propriedades físico-químicas dependem dos processos de obtenção e da 

origem do petróleo (NEIVA, 1974).  

  

2.2 TENSOATIVOS 

 

Tensoativos são moléculas anfifílicas que possuem dupla afinidade 

devido serem constituídas por uma parte hidrofílica, que tem afinidade por 

água, e outra parte hidrofóbica, possuindo afinidade por óleo. Estas moléculas 

são ativas superficialmente podendo ou não baixar a tensão interfacial e se 

agregam a água para formar microestruturas. (MITTAL, 1979; LANGE, 1999).  

Singh, Hamme e Ward (2006) descreveram tensoativos como 

moléculas anfifílicas, capazes de reduzir as tensões interfaciais na superfície 

dos líquidos imiscíveis, aumentando a solubilidade e a mobilidade de 

compostos hidrofóbicos ou insolúveis.  

A redução da tensão interfacial pode facilitar o transporte de 

contaminantes orgânicos do solo para uma solução de lavagem (ZHANG; LO; 

ASCE, 2007). Na Figura 1 encontra-se uma representação de uma molécula 

anfifílica (tensoativo). 
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Figura 1 - Representação esquemática do tensoativo. 

 
                                   Fonte: Autor 

2.2.1 Classificação 

 

Classificam-se os tensoativos, quanto à natureza do grupo hidrofílico, 

em tensoativos não iônicos, anfóteros e iônicos, este último se divide em 

tensoativos aniônicos e catiônicos. Tensoativos não iônicos não possuem 

carga iônica, sendo mais utilizados para sabões para roupa, enquanto que os 

tensoativos iônicos possuem carga positiva quando catiônicos e carga negativa 

quando aniônicos, já os anfóteros possuem dupla carga e, dependendo do 

meio em que se encontram, podem se comportar como catiônicos, aniônicos 

ou não iônicos. Os tensoativos aniônicos são os mais utilizados para remoção 

de poluentes do solo (SHAW, 1975; SCHMITT, 2001). 

 

2.2.2 Propriedades dos tensoativos 

 

Os tensoativos possuem propriedades importantes que lhes conferem 

características singulares, possuindo assim diversas utilidades. A seguir 

veremos as propriedades mais importantes para esse trabalho. 

 

2.2.2.1 Micelização 

 

As micelas são formadas quando moléculas anfifílicas se dissolvem em 

água, o qual a partir de uma concentração conhecida como Concentração 

Micelar Crítica (c.m.c.). Micelas podem ser definidas como agregados 
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moleculares em equilíbrio com moléculas de monômeros, estas têm dimensões 

coloidais (DelNUNZLO, 1990). 

 A Figura 2 mostra a representação esquemática de como as micelas 

são formadas. 

Figura 2 - Formação das micelas 

 
                                                                        Fonte: Autor 
 

Há dois tipos de micelas que podem ser formadas: as micelas diretas e 

as micelas inversas. As primeiras são formadas em solventes polares e, neste 

caso a cabeça polar fica orientada para o meio polar, enquanto a cauda apolar 

fica no interior da micela. As micelas inversas são formadas em solventes 

apolares e as cabeças polares ficam voltadas para o interior, enquanto que as 

caudas ficam voltadas para fora (MANIASSO, 2001). A Figura 3 mostra uma 

representação esquemática das micelas direta e inversa. 

 
Figura 3 - Micela direta e inversa 

 

                    Fonte: Autor
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2.2.2.2 Concentração Micelar Crítica (c.m.c): 

 

A Concentração Micelar Crítica, mais conhecida como c.m.c., pode ser 

definida como sendo a concentração inicial de micelização. Esta pode ser 

influenciada por três fatores, que são: a temperatura, a força iônica e a 

natureza do tensoativo. No caso dos tensoativos iônicos, a formação de 

micelas ocorre em um intervalo pequeno de concentração, o qual é detectado 

pela alteração brusca de alguma propriedade físico-química da solução quando 

há a variação da concentração do tensoativo (MUKERJEEE, 1967; 

MANIASSO, 2001). 

Dentre os fatores que influenciam a c.m.c. destacam-se: 

1- Natureza do tensoativo: há o aumento do valor da c.m.c. quando a 

parte hidrófoba do tensoativo (cauda) é reduzida. A cabeça do tensoativo não 

tem muita influência no valor da c.m.c. 

2- Temperatura: quando o tensoativo é iônico, a elevação da 

temperatura causa elevação da c.m.c., porém quando o tensoativo é não iônico 

ocorre o contrário. 

3- Força iônica: a diminuição da c.m.c. ocorre quando se adiciona um 

eletrólito forte na solução de tensoativos iônicos, porém quando o tensoativos é 

não iônico a adição tem pouca influência. 

 

2.2.2.3 Balanço Hidrofílico-Lipofílico (BHL): 

 

Griffin, em 1954, conceituou o Balanço Hidrofílico-Lipofílico (BHL) como 

uma metodologia para quantificar os efeitos das contribuições causadas pela 

parte polar e apolar dos tensoativos. Esta é uma propriedade característica de 

cada tensoativo e, através do conhecimento deste, pode-se selecionar o 

melhor tensoativo para determinadas aplicações industriais. 

Os valores de BHL variam de 1 a 18 e aumentam conforme o 

tensoativo seja mais hidrófilo, desta forma pode-se afirmar que BHL baixos são 

características de substâncias lipófilas. Os tensoativos apresentam 

características hidrófilas a partir de 8 átomos de carbono. 
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De acordo com essa definição classifica-se os tensoativos com BHL de 

1,5 a 3,0 como agentes anti-espumantes; quando seu valor vai de 3,0 a 6,0 são 

classificados como emulsionantes água-óleo; com valor de BHL de 7,0 a 9,0 

são classificados como espumantes ou agentes molhantes; são classificados 

como emulsionantes óleo-água com BHL entre 8-18; detergentes são 

classificados com BHL entre 13,0 e 15,0 e solubilizantes entre 15 e 18. 

Para calcular o valor de BHL, Davies (1957) definiu a equação: 

 

BHL=7 + ∑Hi  ...................................................................................................(1) 

 

onde Hi é definido como o número de contribuição do grupo (i) hidrófilos e 

lipófilos. 

 

2.2.2.4 Ponto de Krafft  

 

Krafft em 1894 observou que a solubilidade dos tensoativos iônicos em 

baixas temperaturas era muito baixa, porém quando se elevava a temperatura 

até certo ponto a solubilidade deste crescia exponencialmente, formando 

micelas. Este ponto ficou conhecido como Ponto de Krafft ou Temperatura de 

Krafft (SHINODA; FONTELL, 1995). 

 

2.2.2.5 Solubilização 

 

A solubilização é uma importante propriedade das soluções de 

tensoativos, a qual está relacionada à sua estrutura micelar. No caso dos 

tensoativos iônicos, essa propriedade se deve ao grupo iônico do tensoativo, 

que interage com a água. Para os tensoativos não iônicos, a solubilidade está 

ligada a hidratação dos grupos etoxilados ou propoxilados do tensoativo. O 

comprimento da cadeia do tensoativo influencia na solubilidade de compostos 

apolares, dessa forma quando se aumenta o tamanho da cadeia, aumenta-se a 

capacidade de solubilização de compostos polares (YANG; ROBB, 2005).
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2.2.3 Microemulsão 

 

Hoar e Schulman (1943) definiram microemulsão como dispersões 

termodinamicamente estáveis, opticamente transparente, com baixa 

viscosidade e isotrópicas. A definição mais aceita atualmente é que são 

sistemas isotrópicos, transparentes, termodinamicamente estáveis os quais são 

constituídos por dois líquidos imiscíveis, estabilizados por um tensoativo o qual 

pode estar associado a um cotensoativo (OLIVEIRA; SCARPA; CHAIMOVICH, 

1997). 

Os cotensoativos têm o objetivo de diminuir a repulsão entre as partes 

hidrofílicas do tensoativo, e desta forma estabilizar a microemulsão, quando 

presentes podem causar interferência nas microestruturas dependendo do seu 

tamanho molecular e sua concentração (OLIVEIRA; SCARPA; CHAIMOVICH, 

1997). 

Segundo Oliveira et al. (2004) o cotensoativo pode ser um álcool 

possuindo em torno de quatro carbonos, o qual deve se localizar em uma 

posição para neutralizar as forças de repulsão. Este tem que ser equilibrado, 

nem muito solúvel em água, nem muito solúvel em óleo. Quando o 

cotensoativo é muito solúvel em água ocorre à desestabilização da 

microemulsão, desta forma não ocorre à neutralização das forças repulsivas, 

porém quando o cotensoativo é muito solúvel em óleo, ele irá penetrar na 

micela. 

A razão cotensoativo/tensoativo, também chamada de razão C/T, é um 

fator que influencia na solubilização de um sistema microemulsionado. Quando 

aumentada a razão C/T, aumenta a solubilidade de compostos orgânicos. 

Porém, quando em valores muito elevados, diminue a solubilidade devido à 

pequena quantidade de tensoativo no sistema. 

 

2.3 SOLOS 

 

Os solos podem ser definidos como o meio natural para o 

desenvolvimento de plantas terrestres, tal como se formou, ou mais ou menos 

modificado pelo resultado da utilização pelo homem (COSTA, 2004). Segundo 
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Guerra (1978) o solo é uma camada superficial de terra arável o qual possui 

vida microbiana, onde os diversos agentes exodinâmicos atuam na modificação 

das rochas que afloram na superfície do globo. 

O solo tem algumas funções, dentre estas as principais são: 

sustentação do “habitat” para as pessoas, animais, plantas e outros 

organismos; manutenção do ciclo da água e dos nutrientes; proteção da água 

subterrânea; meio para manutenção da atividade sócio-econômica e produção 

de alimentos (OLIVEIRA et al, 2008) 

Segundo Costa (2004) há diversas camadas que constituem o solo 

que se diferenciam entre si. Estas são formadas a partir da modificação do 

material original, por meio de processos de intemperismo, apresentando 

diversas colorações, de acordo com a concentração dos componentes, como 

cálcio e óxido de silício, ou pelo teor de matéria orgânica e ferro. 

A movimentação da água no solo dá-se em um meio poroso 

heterogêneo, onde fatores como o tamanho, a forma e as conexões entre os 

vazios influenciam na velocidade de passagem. Desta forma, também pode-se 

dizer que o transporte e a mobilidade dos poluentes no solo dependem do grau 

de compactação e do formato e tamanho das partículas. O tipo de material 

constituinte e sua granulometria influem nas propriedades do solo e nos 

mecanismos de atenuação e transporte de poluentes (FARIA; PEDROSA, 

2005). 

 

2.3.1 Constituição do solo 

 

Segundo Costa (2004), o solo é constituído na maior parte por matéria 

mineral sólida associada à matéria orgânica. Em alguns casos este pode ser 

quase desprovido de matéria orgânica ou, ainda, ser formado principalmente 

por matéria orgânica, tendo assim pouca matéria mineral. Estes contêm água 

com substâncias dissolvidas em várias proporções, conhecidas também como 

solução do solo, e ar, conhecido também como atmosfera do solo. Assim, o 

solo pode ser considerado uma mistura de materiais sólidos, líquidos e 

gasosos.
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A matéria mineral presente no solo encontra-se em proporções 

variadas como fragmentos de rocha, minerais de origem primários e minerais 

de origem secundária. Estes últimos são assim chamados porque sua origem 

vem de alterações dos minerais primários constituídos por argila, óxidos e 

hidróxidos de alumínio e ferro, podendo ser constituídos, em alguns casos, por 

carbonatos de cálcio e magnésio. Os materiais minerais são fragmentos 

variáveis em tamanho ou forma. Classificam-se segundo o diâmetro: de 2 a 

0,02 mm como areia, de 0,02 a 0,002 mm como limo e inferior a 0,002 mm 

como argila (RESENDE et al, 2002). 

Nos espaços intersticiais encontramos a água e o ar presentes no 

solo. Existem entre partículas de terra, e entre agregados de partículas cuja a 

forma e as dimensões caracterizam a estrutura do solo. A concentração de 

água presente no solo pode variar em um curto período de tempo. Sabe-se 

também que as substâncias dissolvidas em água e a sua proporção variam 

constantemente e apenas uma parte destas substâncias encontra-se em 

solução. A composição da atmosfera do solo também não se mantém 

constante em cada solo. Solos constituídos de 20% de matéria orgânica 

apresentam textura grossa, porém quando é constituído por mais de 30% de 

matéria orgânica é caracterizado por textura média ou fina (RESENDE et al, 

2002). 

 

2.3.2 Composição química do solo 

 

Segundo Costa (2004) o solo é constituído por alumínio, silício, ferro e 

oxigênio em sua matéria mineral. Na sua maioria, o solo é constituído em 90%, 

base seca, pela soma dos óxidos de silício, alumínio e ferro. Apenas o óxido de 

silício constitui 50% a 75%. Os elementos cálcio, magnésio, sódio, titânio, 

potássio, fósforo, enxofre, cloro, manganês, entre outros elementos, 

representam menos de 10% do peso seco da fração mineral do solo. 
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2.3.3 Composição biológica do solo 

 

No solo podemos encontrar uma grande diversidade biológica. Os 

resíduos de plantas são as principais fontes de carbono, na forma de folhas, 

galhos e raízes. Próximos as raízes pode-se encontrar até mil vezes mais 

microorganismos do solo. As bactérias, juntamente com os fungos, são os mais 

importantes na decomposição da matéria orgânica, grupos especializados de 

bactérias promovem o ciclo do nitrogênio. Os protozoários e os artrópodes 

ajudam a acelerar a decomposição, consumindo bactérias, fungos e resíduos 

vegetais. As minhocas fazem escavação no solo criando poros que aumentam 

a infiltração da água e ajudam na aeração (LIMA, 2009). 

 

2.3.4 Contaminação no solo 

 

Por gerações o solo é usado como receptor de substâncias resultantes 

da atividade humana. Com o aumento da atividade industrial, aumentou-se 

também a poluição do meio ambiente pela descarga de resíduos sólidos e 

efluentes, que são transportados aos campos agrícolas, promovendo a 

contaminação (FARIA; PEDROSA, 2005). 

 

2.4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

No Brasil não havia legislação ambiental até 31 de agosto de 1981. 

Com a criação da Lei 6.938, que dispõe sobre os mecanismos de formulação e 

aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente, passou então a existir uma 

legislação ambiental (MARIANO, 2001). 
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2.4.1 Legislação ambiental federal 

 

No Brasil existem poucas leis específicas relacionadas aos 

derramamentos de petróleo e seus derivados, porém existem leis que falam 

sobre a poluição ambiental, como pode-se constatar a seguir: 

 

1. Decreto-Lei n 1.413 de 14/08/1975 – Art. 1 – “As indústrias instaladas ou a 

se instalarem em território nacional são obrigadas a promover as medidas 

necessárias a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e 

da contaminação do meio ambiente”.  Esta prevê o controle da poluição do 

meio ambiente provocada por atividades industriais  

 

2. Lei n 6938, de 31.08.1981 – “Visará à imposição ao poluidor e ao predador, 

da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, da 

contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos” Esta 

lei visa penalizar o autor da poluição tendo a obrigação de recuperar e até 

mesmo indenizar pelos danos causados. 

 
3. Resolução CONAMA 006 de 17/10/1990 – Esta prevê a obrigatoriedade de 

registro e de prévia avaliação pelo IBAMA, antes dos dispersantes químicos 

serem empregados nas ações de combate aos derrames de petróleo. 

 

4. Lei 9.605 de 20.02.1998 – Esta Lei disserta sobre os crimes ambientais, 

caracterizando-os, e dando as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. É 

caracterizado como crime ambiental “causar poluição de qualquer natureza em 

níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. 

Também são considerados crimes ambientais “quando ocorrer lançamento de 

resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias 

oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos”. 
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5. Resolução CONAMA 420 de 28/12/09 – Esta resolução dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental 

de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 

antrópicas. 
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3  ESTADO DA ARTE 

 

Várias tecnologias têm sido propostas para amenizar os impactos 

ambientais causados por contaminantes no solo, porém a escolha desta 

tecnologia deverá depender do solo e dos contaminantes. Desta forma deverá 

haver um estudo prévio caracterizando o solo e identificando os contaminantes. 

A lavagem do solo com solução de tensoativos é um processo físico de 

remoção de contaminantes no qual o solo é escavado e lavado com a solução. 

O uso deste procedimento para remediação de solos tem aumentado nos 

últimos anos. A seguir será feito um resumo de alguns trabalhos realizados na 

área. 

Dwarakanath et al. (1998) lavaram o solo da unidade operacional de 

Layton, com soluções de tensoativos diamil sulfosuccinato de sódio, dihexil 

sulfosuccinato de sódio e dioctil sulfosuccinato de  sódio para remoção de 

líquidos polares não aquosos (NAPLs), em coluna. O solo em estudo era 

composto de cascalho, pedras e grãos de areia e a coluna utilizada tinha 4,8 

cm de diâmetro e 15 ou 30 cm de comprimento. Para segurar a areia foram 

usadas telas de aço inoxidável, duas de 250 μm e uma de 99 μm. Foi injetado 

o contaminante no volume de 1,1 a 1,5 do volume de poros, em seguida a 

coluna foi inundada com dióxido de carbono por 30 min e lavada com água 

com volume 5 a 8 vezes o valor do volume de poros. Cerca de 99,9% dos 

contaminantes foram removidos utilizando volumes entre 1,0 a 2,0 vezes o 

volume de poro  com a inundação de solução do tensoativo dihexil 

sulfosuccinato de sódio. 

Chu e Kwan (2003) lavaram três solos diferentes contaminados com 4,4 – 

diclorobifenila (DCB) com soluções aquosa de tensoativos Brij 35, Tween 80 e 

dodecilsulfato de sódio (SDS) nas concentrações 9,9x10-6, 4,3x10-5 e 8,4x10-4 

(mol.L-1), respectivamente. Para auxiliar na remoção, acetona, trietilamina e 

esqualano foram utilizados como co-solventes. Uma massa de 0,5 g do solo foi 

colocada em um tubo de ensaio, o qual foi contaminado com 10 μL de DCB a 

8,96x10-3mol.L-1 em isooctano. Para o procedimento de lavagem, foi adicionado 

5 mL do tensoativo e este foi agitado por 24h à 20°C. Os experimentos 

demonstraram que o tensoativo SDS foi o que apresentou menor eficácia na  
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lavagem do solo. A remoção foi mais eficaz utilzando o tensoativo Brij 35 e 

trietilamina como co-solvente, onde se removeu cerca de 99% da DCB quando 

se utilizou a razão de 20 mol/mol. 

Lee, Kang e Do (2004) utilizaram tubos de injeção para lavagem de solo 

arenoso contaminado com hidrocarbonetos de petróleo. A concentração total 

dos hidrocarbonetos foi superior a 2000 mg/kg, sendo 95% destes diesel. A 

solução de lavagem foi injetada através de 6 tubos de injeção de 2 m de 

profundidade e extraída através de 3 poços de extração com 6 m de 

profundidade, cada poço tinha 7,62 cm de diâmetro. Para a solução de 

lavagem, foram usadas 4 concentrações diferentes de monooleato de sorbitano 

(0,0; 0,5; 1,0 e 2,0%). A porosidade do solo foi 0,2 e o volume do poro do local 

a ser remediado foi 12.800 L. Primeiramente injetaram uma vez o volume do 

poro de água subterrânea contaminada através de 4 tubos de injeção e 

recuperaram através de 2 poços. Posteriormente uma solução de sorbitano a 

2% com 0,07% de álcool isopropílico foi injetado 3 vezes o volume do poro. 

Após isso, injetaram 2 vezes o volume do poro de água subterrânea. A 

solubilidade do diesel em água foi de 52  mg.L-1, porém durante a injeção de 

solubilidade aumentou para 1761 mg.L-1. Após a injeção da solução de 

lavagem de volume igual a 3 vezes o volume do poro e de água subterrânea 2 

vezes o volume do poro a concentração de Hidrocarbonetos Total de Petróleo 

(TPH)  reduziu para 1,0 mg.L-1 e o total  de TPH removidos foi de 88% do valor 

inicial. 

 Urum et al. (2005) compararam diferentes tensoativos (Rhamnolipid, 

Saponina e SDS) para remoção de petróleo bruto. Para isso utilizaram um solo 

caracterizado com 72% de areia que foi contaminado em um tambor misturador 

por 1 h a 1400 rpm. De forma a simular as condições reais, o solo contaminado 

foi mantido durante 14 dias em um forno a 50º C onde houve a redução de 

massa de 92mg para 87mg de óleo por g de solo. Para o experimento, 

colocaram as amostras 5g do solo contaminado em um tubo de centrifugação e 

20mL de solução de tensoativo na c.m.c. (0,02%; 0,1% e 0,2%, 

respectivamente), à 20ºC, e agitados à 200 rotações por minuto, por 20 

minutos. Estes procedimentos proporcionaram uma remoção de 44%; 27%; e 

46% do petróleo, respectivamente. 



29 

 

Vreysen & Maes (2005) estudaram a remediação de um solo arenoso 

contaminado com 10.000 mg de diesel/kg de solo utilizando soluções do 

tensoativo não iônico Tergitol NP-10 nas concentrações  de10-6 a 10-3 mol.L-1. 

Quando na ausência de micelas, 20% do diesel foi removido, já quando a 

concentração aumentou para 10-3 mol.L-1, acima da c.m.c., a remoção foi 

aumentada em até 50%. 

           Zhang, Lo e Asce (2007) investigaram a otimização dos parâmetros 

operacionais para remoção de óleo diesel marinho por tensoativo SDS. Para 

isso contaminaram um solo de Hong Kong, o qual foi caracterizado como tendo 

elevado teor de areia. O diesel foi diluído em acetona e foi misturado ao solo 

em um tambor misturador a 60 rpm, na proporção de 1 g de solo para 1 mL de 

solução de diesel. A mistura foi seca em capela, à temperatura ambiente por 1 

a 16 dias monitorando o tempo da perda de diesel até estabilização. 

Posteriormente o solo foi contaminado com a solução de Pb(NO3)2 100 mg.L-1 

na proporção de 8 g de solo para 200 mL da solução a 60 rpm por 6 h. A 

lavagem do solo se deu utilizando 25 mL da solução de lavagem e 1 g de solo 

contaminado, misturados a 60 rpm com diferentes tempos de contato. Essa 

mistura foi centrifugada a 3000 rpm por 10 min e o sobrenadante foi filtrado. Os 

resultados mostraram que a eficiência do processo melhorou com o aumento 

do tempo de contato, porém a maior parte do contaminante foi removido com 

2h de contato. A eficiência do processo cresce com o aumento da 

concentração da solução de lavagem. A melhor remoção foi de 60% quando a 

concentração da solução foi de 25000 mg.L-1 e a concentração de 

contaminação foi de 11734 mg/kg. A presença do Pb reduziu a eficiência da 

remoção do diesel. 

Dantas et al. (2007) obtiveram remoção de 75,94% de diesel de solo 

contaminado através do uso de microemulsão. Eles estudaram a remoção de 

diesel em solo arenoso utilizando diferentes níveis de contaminação e variaram 

a composição das soluções de lavagem. O solo utilizado neste experimento era 

constituído por 86% de areia. Para o experimento em coluna, 20 g deste solo 

foi contaminado com 1% e 3% de diesel e colocado em uma coluna de 3 cm de 

diâmetro e 10 cm de comprimento. A solução de lavagem foi bombeada até 
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que 50mL desta percolasse através da coluna em velocidade de 1 mL/min. 

Cinco soluções diferentes de lavagem foram testadas: água destilada; 0,5% de 

solução de NaCl; 0,5% de solução de óleo de coco saponificado (OCS); 

solução de tensoativo/cotensoativo/água e solução de NaCl 

tensoativo/cotensoativo. Foram testados 4 (quatro) cotensoativos: 1-butanol; 1-

pentanol; 1-octanol; 1-dodecanol. Os resultados dos experimentos realizados 

em batelada e em coluna foram semelhantes, assim como também quando 

utilizado 1% e 3% de óleo. Para todos os experimentos a solução de lavagem 

que obteve melhor eficiência na remoção foi microemulsão salina, o qual 

removeu 76%. 

 Couto et al. (2008) estudaram a remediação de solos arenosos 

contaminados com diesel, utilizando soluções de tensoativos e espumas. Para 

este estudo eles prepararam o solo, lavando-o com água e uma solução diluída 

de ácido nítrico para remoção da matéria orgânica, após a secagem e 

peneiramento foram obtidas partículas de tamanho entre 0,04 cm e 0,12 cm. 

Para contaminação, primeiramente foi adicionada certa quantidade de óleo na 

coluna de vidro, de diâmetro de 5,5 cm e 20 cm de leito, posteriormente o solo 

foi gradualmente adicionado e misturado. Quando a coluna se encontrou cheia 

o excesso de diesel foi retirado. As concentrações de contaminação foram: 40; 

60 e 80 (g de diesel / kg de solo). Para remoção com solução de tensoativo, o 

tensoativo usado foi o SDS, o qual foi bombeado na concentração entre 2,3 e 

11,7 g.L-1. A micro-espuma foi produzida em um tanque no qual foi adicionado 

500 mL do tensoativo e agitado por um agitador a 13.500 – 22.500 rpm. A 

remoção atingiu o valor máximo após a injeção de 4 vezes o volume do poro  

de micro-espuma (760 mL). A concentração de contaminação foi o parâmetro 

que mais influenciou na remoção, já que o deslocamento da fase orgânica para 

a solução se deu em maior proporção, devido grandes quantidades de óleo 

terem sido retidas nos interstícios do solo, sendo facilmente removidos. Com o 

aumento da concentração do contaminante, aumentou também a eficiência da 

remoção. Os experimentos realizados apenas com água como fluido de 

lavagem removeram 20%, porém, quando utilizado 11,7 g.L-1 de tensoativo a 

remoção máxima foi 53,3% de óleo. O aumento da vazão proporcionou um 

efeito negativo, já que diminuía o tempo de contato da solução com o 

contaminante, diminuindo a remoção. A remoção realizada com espuma foi 
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mais eficiente, já que a eficiência de remoção se deu com 0,5 vezes o volume 

do poro, removendo até 93% com 80g/kg de contaminante e 22.500 rpm, 

enquanto que uso o de micro-espuma teve sua remoção máxima de 99,6% a 

40 g/kg e 22.500 rpm. 

Khalladia et al. (2009) realizaram a remediação de solos contaminados 

com diesel utilizando solução de tensoativo (SDS). Eles coletaram o solo em 

uma área não contaminada, o qual era constituído por 94% de silte e de 2,4% 

de areia, com porosidade 0,42. O solo foi seco ao ar, homogeneizado e 

peneirado para remover partículas superiores a 0,8 mm. Posteriormente o solo 

foi lavado com solução ácida, seguido de água destilada. Para esterilização, 

levaram à autoclave por 24 h a 105° C. Em seguida,os autores contaminaram o 

solo com 7% de diesel e mantiveram este em recipiente isolado da luz por 10 a 

15 dias à temperatura ambiente. A solução de lavagem foi bombeada na 

coluna de vidro, a qual tinha 25 mm de diâmetro com 150 mm de comprimento, 

e colocaram duas redes de aço inoxidável de 50μm de diâmetro para conter o 

solo na entrada e na saída. O efluente era coletado através de tubos de ensaio 

e mantidos a 4° C. O solo foi lavado primeiramente com água destilada 

utilizando diferentes vazões, a melhor remoção foi obtida quando aumentaram 

a vazão chegando a 30,8 mL/min e removendo 32,9%, o qual teve um efeito 

limitado na remoção. Após 4 h de tratamento com SDS, os teores de 

hidrocarbonetos não foram alterados, indicando um tempo de contato 

necessário para o tensoativo ser ativado. A solução de SDS 4mmol.L-1 

removeu 3,5% de n-alcanos enquanto que a solução de 8mmol.L-1 removeu 

73%. A remoção foi máxima quando o tempo de contaminação foi de 10 dias e 

o tratamento com tensoativo removeu 97,2% do diesel. 

Villa, Trovó e Nogueira (2009) remediaram o solo do Mato Grosso com 

41% de areia, através da lavagem com tensoativo e oxidação Foto-Fenton. O 

solo utilizado nos experimentos foi peneirado (3mm) e seco ao ar por 48 h (25-

30° C). O solo com 41% de areia foi utilizado no experimento, e 2 kg de solo 

foram contaminados com 200 mL de uma solução de diesel em hexano (50g.L-

1). O solo foi misturado por 30 min e posteriormente deixado em repouso por 

24h para remoção do solvente. A lavagem foi realizada em três concentrações 

diferentes, 2,1; 4,1 e 8,3g/L, o que correspondia a 3, 6 e 12 vezes a 

concentração micelar crítica (c.m.c.). Para cada experimento foram utilizados 
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150 g de solo contaminado e 1 L de solução de Triton X-100 como solução de 

lavagem e os experimentos foram agitados mecanicamente por 12 h, à 110 

rpm. Posteriormente foram coletadas amostras e deixadas em repouso por 1h 

e o sobrenadante filtrado, o solo foi lavado por mais duas vezes. A relação 

solo/solução foi de 1,5/10. Na primeira lavagem a solução foi capaz de remover 

49% do diesel, a uma concentração de tensoativo 3 vezes o valor da c.m.c. 

Quando foi utilizada 12 vezes o valor da c.m.c. a remoção aumentou para 87%. 

Ao final das três lavagens a remoção aumentou entre 13 e 25%. Quando a 

concentração de tensoativo foi 12 vezes o valor da c.m.c., todo o óleo foi 

removido. 

Gupta, Srivastava e Singh (2009) realizaram a remediação do solo 

contaminado com óleo lubrificante de motor em duas diferentes concentrações 

(4% e 6%), o qual foi misturado ao solo seco e deixado em repouso por uma 

semana para saturação. A lavagem do solo foi realizada com o tensoativo 

Triton X -100, o qual é não-iônico. A razão do tensoativo usada foi 1:4 e a 

concentração deste em água foi 0,4%. Esta mistura foi agitada por 24 h e 

decantada, seguida de duas lavagens com água. O solo foi novamente 

decantado, seco ao ar e seco em estufa até que a umidade se tornasse 

constante. Os resultados demonstram que no solo, após contaminação, houve 

modificações, tais como: alteração na distribuição granulométrica se tornando 

mais grosso; apreciável agregação de partículas; diminuição da gravidade 

específica principalmente quando contaminado com maior percentual de óleo e 

redução da permeabilidade. Após a lavagem do solo, a recuperação do 

tamanho da partícula foi de 94%, quando contaminado com 4% de óleo, e 88% 

quando contaminado com 6%. A permeabilidade foi restaurada para 94%. A 

restauração do solo em várias propriedades se deu de 83% a 99%. 

Darban, Ganjidust e Salehian (2010) remediaram solo contaminado 

com diesel, em coluna de vidro com tensoativo. O solo utilizado no estudo tinha 

diâmetro entre 40 e 200 mesh. Este foi lavado com ácido nítrico 0,1 mol.L-1 e 

água, sendo posteriormente seco em estufa a 62 °C, por 24 h. O solo foi 

colocado em uma coluna de vidro de 50 cm de altura e 4cm de diâmetro, onde 

no topo foi colocado um recipiente de 1L com a solução de tensoativo SDS. As 

concentrações de SDS foram 0,1; 0,2; 0,3 e 0,4 % e, com diferentes pH’s (4, 7, 

9 e 11). O solo foi contaminado com diesel em duas concentrações diferentes, 
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10.000 e 20.000 ppm, e após isso permaneceu em repouso por 72 h. Após 

esse tempo, fez-se a lavagem do solo até atingir 10 vezes o volume do poro. 

Os resultados demonstraram que na concentração de 10.000 ppm o aumento 

da quantidade de SDS, aumentou o percentual de remoção. A remoção foi 

máxima na concentração de 0,3%, removendo 35% do contaminante. Porém, 

quando se aumentou a concentração de SDS de 0,3% para 0,4% a remoção 

diminuiu, fato explicado porque quando há maior quantidade de tensoativo 

ocorrem reações entre as partículas de solo, o contaminante e o tensoativo, 

resultando na separação do tensoativo e assim em menor eficiência. Com 

relação a influencia do pH, quando este aumentou de 4 para 7, aumentou 

também a eficiência de remoção, porém quando passou do pH 7 para 9 não 

houve influência. Quando o solo foi contaminado com 20.000 ppm o aumento 

da quantidade de tensoativo diminuiu o percentual de remoção. Quando a 

concentração vai de 0,1 para 0,2 a eficiência de remoção diminui. Novamente, 

o aumento na quantidade de tensoativo aumenta as reações entre o tensoativo, 

o solo e o contaminante, produzindo compostos na superfície. Quando 

aumentou o pH não houve influencia na remediação. A permeabilidade foi 

máxima em pH 11, exceto com 0,4% de SDS. Quando se aumentou o pH e a 

quantidade de SDS a permeabilidade diminuiu.  

Chi (2010) remediou solo contaminado com HPA´s (hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos) utilizando tensoativo como solução de lavagem. Foram 

utilizados dois tipos de solo: o solo de Kun-Shan (KS) e o solo de Yun-Nun 

(YN), que apresentaram em sua composição, respectivamente, 60,62% e 

59,75% de silício e dois tipos de HPA´s, antraceno e naftaleno.  Neste estudo 

ele fez experimentos em batelada e em coluna. Para os experimentos em 

batelada o solo foi contaminado com uma solução de HPA dissolvido em éter 

etílico. A proporção da contaminação foi de 500 mg de solução /kg de solo. Em 

um frasco foram adicionados 20 g do solo contaminado e a solução de 

dessorção, na proporção 1:10 (m/v). A mistura foi agitada por 24h. Após isso, o 

líquido sobrenadante foi centrifugado por 5 min a 4500 rpm e analisado por 

espectroscopia de fluorescência. As soluções de lavagem foram: nitrato de 

sódio; Tween 80 (T80) e Triton X-100 (TX-100), todas na concentração de 

0,1%. Os experimentos em coluna foram realizados em uma coluna de aço 

inoxidável com 5 cm de comprimento, 1,9 cm de diâmetro. A coluna foi cheia 
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com o solo,o fluxo de injeção foi contínuo, a velocidade do fluxo era de 5,1 

mL/dia, o qual foi controlado por uma bomba de cromatografia liquida de alta 

eficiência (HPLC). As condições operacionais foram: pH 6,0; força iônica de 

0,015mol.L-1 e temperatura ambiente. O volume de poros (PV) foi estimado a 

partir da curva de avanço da solução de nitrato de sódio, desta forma 25 g de 

sódio foram empacotados na coluna. Estes tinham volume do poro 7,5 e 6,0 

mL para KS e YN respectivamente. Foram injetadas diversas soluções de 

lavagem. Após a coleta de amostras da coluna, o hexano foi utilizado para 

extrair o HPA´s na proporção 1:1 em volume e a mistura foi agitada por 2 min 

com um vibrador, com remoção da camada de hexano. O valor do 

contaminante foi medido por espectroscopia de fluorescência, usando hexano 

como solvente base. Os experimentos em batelada demonstraram que as 

soluções de lavagem têm mais afinidade pela parte hidrofóbica do antraceno 

do que a do naftaleno. Ambos os tensoativos, Tween 80 e Triton X-100, 

melhoraram a solubilidade dos contaminantes. A solubilidade na solução de 

nitrato de sódio foi definida como sendo igual a 1,0 e usada como referência. A 

partir disso observou-se que o Triton X-100 é mais eficiente para remoção do 

antraceno do que o Tween 80. 

 Para os experimentos em coluna foram comparadas as habilidades de 

dessorção do nitrato de sódio, Tween 80 e Triton X-100. Para a dessorção do 

naftaleno no solo KS com a solução de nitrato de sódio os autores observaram 

que não houve nenhuma alteração com 40 volumes do poro (PV). Com Tween 

80, após 10PV, a solubilidade foi 3,7 vezes maior e a eficiência do Tween 80 é 

2,7 vezes maior que a do nitrato. Com o Triton X-100, após 10PV, a extração 

foi 4 vezes maior que a do nitrato e após 40PV a dessorção foi 2,1 vezes maior 

que a do nitrato de sódio. O Triton X-100 apresenta maior capacidade de 

dessorção do que o T80 para o naftaleno no solo KS. Isso pode ser explicado 

pelo menor valor de BHL (balanço hidrófilo-lipofílico). Para a dessorção do 

naftaleno do solo YN, 45% deste é dessorvido após 50PV com a solução de 

nitrato de sódio, isto se deve ao baixo teor de carbono orgânico no solo. Após 

50PV a eficiência de dessorção foi de 1,8 e 2,2 maiores que para a solução de 

nitrato quando usou-se Tween 80 e Triton X-100, respectivamente. Os 

resultados com relação à dessorção de antraceno no solo KS com nitrato de 

sódio demonstram baixa eficiência. Para o Tween 80 a solubilidade atingiu 11 
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após 100PV enquanto que com Triton X-100 após 25PV esta atingiu 30. Já a 

dessorção do antraceno no solo YN com nitrato de sódio, após 20PV, foram 

dessorvidos 0,001% do contaminante, enquanto com o Tween 80 atingiu 15 

quando o volume do poro foi de 10PV e com Triton X-100 após 100PV a 

dessorção foi 27 vezes maior que a do nitrato de sódio. 

Zhang e Zhu (2010) utilizando uma mistura de tensoativos, Tween 80 

(tensoativo não iônico) e dodecilbenzeno sulfonato de sódio (SDBS) (tensoativo 

iônico). Estes autores remediaram solos contaminados com HPA´s, em 

batelada. A mistura do tensoativo aniônico com o não iônico aumentou a 

eficiência de remoção em comparação com o uso desses tensoativos isolados. 

A eficiência máxima foi alcançada na proporção SDBS/Tween 80 = 1/9. 

Rodriguez-Escales et al. (2011) remediaram diferentes tipos de solos 

contaminados com HPA´s utilizando tensoativo. Para remediação utilizaram os 

tensoativos Tween 80, Gold Crew e BS-400. Para este estudo, eles 

contaminaram o solo com 2.500 mg.kg-1 de pireno diluído em diclorometano, 

por 48 h a temperatura ambiente. Os solos eram arenosos e tinham as 

seguintes porcentagens de argila: 1%; 5%; 10% e 20%. O tensoativo Tween 80 

foi mais eficiente removendo 89% do contaminante. 

A partir dos resultados contidos na literatura, pode-se afirmar que o uso 

de tensoativos para remediação de solos contaminados com hidrocarbonetos 

de petróleo é eficaz, assim é relevante o estudo de tensoativos para 

remediação de solos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

São apresentados nesse capítulo os procedimentos realizados, assim 

como os equipamentos e os reagentes utilizados. 

De forma a obter a otimização do sistema, foram realizados ensaios em 

banho finito visando obter os melhores parâmetros operacionais para remoção 

do diesel do solo. Foram realizados, também, experimentos em um sistema de 

lavagem construído, o qual será mostrado posteriormente. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados durante a realização dos experimentos de 

remoção, assim como também na preparação do tensoativo, estão listados a 

seguir: 

 

1) Água destilada; 

2) Álcool etílico comercial. (92,7%); 

3) Hidróxido de sódio (Synth, pureza: 97%); 

4) n-butanol (Impex, pureza: 98,5%); 

5)     Óleo de coco comercial; 

6)     Óleo diesel (S-1800, cedido pela PETROBRAS); 

7)     Hexano   (Impex, pureza: 98,5%). 

 

4.1.2. Equipamentos 

 

Na Tabela 1 encontram-se listados os principais equipamentos 

utilizados nos experimentos, suas respectivas marcas e modelos. 
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Tabela 1 - Lista de equipamentos utilizados. 

 

Equipamento Marca Modelo 

Agitador de peneiras Bertel - 

Agitador magnético Fisatom 752 

Aquecedor com agitação Tecnal TE-085 

Banho Dubnoff Tecnal TE-053 

Balança analítica  Tecnal B. Tec 210 

Balança Gehaka BK8000 II 

Destilador de água Tecnal TE-178 

Estufa Tecnal TE-393/I 

Espectrofotômetro UV - Visível Varian CARY/1E/UV-visible 
Spectrophotometer 

Manta aquecedora Fisatom 102 

Balança termostática Ohaus MB200 

Bomba submersa Resun SP-5200 

Fonte: Autor 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Neste item são descritas metodologias utilizadas nesse estudo para a 

caracterização do solo e do diesel. E para o preparo do tensoativo, tempos de 

remoção com hexano, tempos de remoção com as soluções de lavagem e 

planejamento experimental em banho finito e no sistema de lavagem. 

 

4.2.1 Obtenção e caracterização do solo 

 

4.2.1.1 Obtenção e preparação do solo  

 

O solo utilizado nesse estudo foi retirado na região da grande Natal – 

RN, nas proximidades da praia de Santa Rita, em uma região onde não haviam 

muitas casas na proximidade, evitando, assim, que este solo já pudesse estar 

contaminado. A razão da utilização deste solo foi devido a grande Natal possuir 

esta característica de solo arenoso, desta forma verificando a possibilidade de 

descontaminação de solos da própria região. 
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Os solos foram coletados e armazenados em sacos plásticos e 

guardados ao abrigo da luz e do calor, para que não houvesse alteração do 

mesmo. Antes de cada experimento o solo foi previamente seco em estufa a 

100° C por 24h. 

 

4.2.1.2 Análise granulométrica 

 

O peneiramento é empregado para determinar a granulometria do solo 

em estudo. Este estudo foi realizado na unidade Mesh, que é determinada pelo 

número de aberturas das malhas, quanto mais aberturas maior será o número 

Mesh. 

Para o peneiramento do solo, foram separadas peneiras com as 

seguintes aberturas de malhas - Mesh: 12; 20; 28; 35; 48; 65; 100; 150; 200; 

250; 325; 400. Em seguida, as peneiras foram limpas de forma a retirar 

impurezas ainda presentes. Após isso se pesou cada peneira e a bandeja, 

anotando-se a massa de todas elas. 

Logo após realizou-se o peneiramento utilizando as peneiras de Mesh 

entre 12 e 65 e, posteriormente, as peneiras de Mesh 100 a 400. 

 

Técnica: 

Foram pesados 100g de solo seco e colocados na peneira de mesh 12. 

Realizou-se o peneiramento durante 30 minutos. Após isso, pesou-se cada 

peneira de forma, a saber, a quantidade de solo retida em cada uma por 

diferença de massa. O restante foi colocado na peneira de 100 Mesh e, assim, 

prosseguiu conforme descrito anteriormente. Obteve-se um gráfico 

demonstrativo da distribuição granulométrica do solo. 

 

4.2.1.3 Cálculo do teor de umidade 

 

O teor de umidade no solo pode influenciar na adsorção ou não de 

compostos orgânicos no solo. Desta forma, faz-se necessário o estudo do teor 

de umidade do solo em seu estado natural e após secagem em estufa. Para 
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isso, ligou-se a balança termoelétrica e estabilizou-se por meia hora antes do 

experimento ser iniciado. Dois solos foram analisados, o solo sem secagem em 

estufa e o solo seco por 24h, em estufa, a 100°C. As amostras foram 

analisadas em balança termostática (Ohaus, modelo MB200) por 60 minutos, 

nas temperaturas de 115°C; 130°C e 150°C. 

 

4.2.1.4 Análise química do solo 

 

Foram realizadas análises para se determinar a composição química 

do solo. Estas análises foram realizadas na Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), no Laboratório de Fertilidade do Solo e Nutrição de 

Plantas. As análises realizadas mediram o teor dos elementos Na+, K+, N, Ca2+, 

Mg2+e Al3+. Também foi medido o teor de matéria orgânica, o pH, e outras, 

cujos os resultados encontram-se nos anexos. 

Para determinação do pH, a relação solo:água foi 1:2,5. Os elementos 

P, Na+ e K+ foram extraídos do solo com o extrator Mehlich-1 na relação 

solo:extrator de 1:10. Os elementos Ca2+, Mg2+e Al3+ foram extraídos com KCl 

1mol.L-1 na relação solo:extrator 1:10. 

 

4.2.1.5 Análise física do solo 

 

Foram realizadas, também, análises físicas para se determinar a 

composição física do solo. Estas análises foram realizadas na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no Laboratório de Fertilidade do Solo 

e Nutrição de Plantas. As análises realizadas foram: determinação das frações 

granulométricas, densidade aparente, densidade real e porosidade,  

 

4.2.2 Preparo do tensoativo 

 

A remediação do solo contaminado se deu através de uma solução de 

tensoativo o qual tinha como solvente a água destilada, o n-butanol e o 

tensoativo óleo de coco saponificado (OCS). 
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Para obtenção do sabão de coco inicia-se o processo pela 

caracterização do índice de saponificação. O índice de saponificação é a 

quantificação do hidróxido de potássio, em miligramas, necessárias para 

saponificar 1,0 g do óleo (MORETO E FELT, 1989). Para o preparo do 

tensoativo utilizou-se dos procedimentos operacionais padrão do Laboratório 

de Tecnologia de Tensoativos, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

O seguinte procedimento foi adotado para produção do OCS: em um 

balão de fundo redondo de 500 mL foi adicionado 100 g de óleo de coco e 20 g 

de NaOH dissolvidos em 80 mL de água destilada. Foi adicionado, também, 

300 mL de etanol, e o balão foi acoplado a um condensador de refluxo e 

colocado em uma manta de aquecimento, o qual permaneceu em refluxo por 2 

horas, contadas a partir do início da ebulição. 

Após esta etapa, o conteúdo do balão foi transferido para um Becker, o 

qual foi aquecido a 100 °C, até que o álcool fosse evaporado do sabão, isto é 

observado quando o sabão passa a ficar pastoso. Em seguida o conteúdo foi 

colocado em uma placa de alumínio e colocado ao sol de forma que a água 

presente fosse evaporada. Quando o sabão apresentou-se seco foi macerado 

através de um pistilo e almofariz e armazenado em um frasco de plástico. Este 

procedimento foi repetido 3 vezes de forma a obter-se aproximadamente 300 g 

de tensoativo. 

 

4.2.2.1 Estudo da influência da temperatura na quebra da microemulsão 

 

Neste trabalho se utilizou de diferentes temperaturas, por isso faz-se 

necessário saber até qual temperatura a microemulsão suportaria sem quebrar. 

Preparou-se duas soluções de microemulsão diferenciando-as na concentração 

de C/T, a primeira com 20% de C/T e a segunda com 10%. A razão C/T 

utilizada foi 4 ou seja, 1 de tensoativo para 4 de cotensoativo. O tensoativo 

utilizado foi o OCS e o cotensoativo foi o 1-butanol. 
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Após o preparo da microemulsão, colocou-se em banho-maria 

elevando-se a temperatura até ocorrer a separação de fases e anotando-se a 

temperatura onde esta ocorreu.  

 

4.2.2.2 Obtenção dos diagramas de fase pseudoternários 

 

A obtenção do diagrama de fase pseudoternário se inicia pela pesagem 

de uma quantidade de C/T em um tubo de ensaio. Se titula, em temperatura 

constante, com água até que a solução mude de aspecto de turva para límpida. 

Em seguida, pesa-se o tubo novamente para se determinar a quantidade de 

água adicionada, determinando-se o ponto de solubilidade máxima. Assim, 

inicia-se a construção do diagrama com um ponto 10% abaixo do ponto 

solubilidade máxima, este se chama ponto de titulação. 

A titulação é realizada acrescentando-se às misturas água-óleo e C/T-

óleo as soluções de titulação até que se tornem límpidas. Em seguida pesa-se 

o tubo de ensaio, obtendo-se a quantidade de solução adicionada. Através do 

balanço de massa são obtidos os pontos do diagrama. 

Neste experimento, realizaram-se os procedimentos descritos 

anteriormente para obtenção dos diagramas de fase o qual teve como fase 

aquosa água destilada, fase orgânica óleo diesel e diferentes razões C/T, 

utilizando como tensoativo o OCS e como cotensoativo o n-butanol. 

 

4.2.3 Determinação do teor de óleo diesel no solo contaminado 

 

Para a determinação do percentual de diesel removido do solo, utilizou-

se um espectrofotômetro UV/visível. Foi necessário determinar em qual 

comprimento de onda o diesel tem absorção máxima. Neste sentido, foi 

preparada uma solução-mãe de concentração conhecida e posteriormente 

padrões para fazer uma curva analítica para posterior cálculo do percentual 

removido. 
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4.2.3.1 Obtenção do espectro do diesel estudado 

 

 Para obter o espectro do diesel no UV, preparou-se uma solução-mãe 

(SM) de diesel em hexano, a partir de uma massa aproximada de 0,1000 g de 

diesel (massa real pesada mdiesel real=0,1002 g), o qual foi pesado em um balão 

de 50 mL para não haver perda de massa e então completado com hexano. 

 A solução-mãe obtida tinha concentração de 2004 ppm. Para leitura no 

espectrofotômetro, pipetou-se 3 mL desta solução e adicionou-se em um balão 

volumétrico de 50 mL, completando-se com hexano, para obter uma 

concentração de 120 ppm. Ajustou-se o equipamento para realizar uma 

varredura de 200 a 500 nm à velocidade de 500 nm/min, usando-se hexano 

como branco. O espectro obtido encontra-se no apêndice 1. 

 

4.2.2.2 Obtenção da curva analítica para determinação do diesel no solo 

 

Para obter a uma curva analítica para o diesel solúvel em hexano, 

preparou-se uma solução-mãe pesando-se 0,1000 g de óleo diesel, em um 

balão volumétrico de 50 mL e completou-se com hexano, fazendo-se a 

completa dissolução do soluto. A concentração da solução-mãe obtida foi 2028 

ppm. 

 

a) Preparo da solução inicial para leitura:  

Para o preparo de uma solução de concentração de 304,2 ppm, foram 

pipetados 7,5 mL da solução-mãe e colocados em um balão de 50 mL e 

completado com hexano. 

 

b) Preparo dos padrões: 

A partir da solução inicial foram preparadas soluções padrões de diesel 

em hexano pela mistura de quantidades diferentes de solução inicial com 

hexano nas concentrações: 0,4; 4; 20; 60,84; 121,7; 182,5; 243,4 e 304,2 ppm. 



43 

 

c) Leitura das absorbâncias a 256 nm 

 Após as soluções padrões terem sido preparadas foram 

imediatamente levadas ao espectrômetro para leitura (de forma a evitar 

evaporações do hexano). O equipamento foi calibrado em um comprimento de 

onda de 256 nm. 

 

4.2.4 Estudo da remoção do diesel 

 

O tempo de remoção de solos contaminados com diesel pode variar, 

por isso faz-se necessário estudar este tempo para cada solução de lavagem. 

Estudou-se o tempo de dessorção para diferentes soluções de lavagens, 

conforme descrição a seguir. 

 

4.2.4.1 Tempo de remoção com hexano 

 

O hexano foi utilizado para remover o diesel residual do solo, pois este 

é o solvente que melhor solubiliza o diesel. Desta forma, faz-se necessário 

saber o melhor tempo de extração do contaminante do solo, já que este foi 

utilizado para extrair o diesel do solo para análise. Para isso, foram estudados 

5 tempos diferentes: 1; 30; 60; 120 e 180 minutos. 

Para este estudo foram separados 10 erlenmeyers e pesados em cada 

um deles 5g do solo previamente seco em estufa por 24h a 100°C, e adicionou-

se 0,15g de diesel, isso equivale a 3% da massa do solo, e misturou-se até 

obter uma homogeneidade no solo contaminado. Após isso, adicionou-se 20mL 

de hexano, obtendo-se a proporção de 1 para 4. Estes fora levados ao banho 

Dubnoff (marca Tecnal, modelo TE-053) e, após o tempo de contato, o 

conteúdo deste foi filtrado com papel de filtro qualitativo, e o solo lavado com 

40mL de hexano, que foram armazenado em pequenos frascos de vidros os 

quais foram colocados na geladeira de forma a evitar a evaporação do 

conteúdo. 

Para análise do percentual de remoção, foi utilizado o 

espectrofotômetro UV/Vis. Os volumes das amostras foram padronizados em 
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60mL para serem analisadas, devido ter havido perdas do volume por 

evaporação do hexano durante a dessorção. 

 

4.2.4.2 Estudo do tempo de remoção com solução de tensoativo 
 

O objetivo deste estudo é avaliar o tempo necessário para 

descontaminação efetiva do solo. Para isso, utilizou-se duas soluções 

precursoras de diferentes concentrações: 10% e 20% de matéria ativa (MA). A 

solução precursora foi composta de água, tensoativo e cotensoativo, a razão 

C/T foi 4 e o tensoativo e cotensoativo usado foi OCS e  1-butanol, 

respectivamente. Foram realizados experimentos nas temperaturas de 28°C e 

50°C. 

 

 Lavagem a 28°C e 50°C: 

 

Para este estudo o solo seco foi pesado e a partir dessa massa foi 

contaminado com 3% em massa de diesel e bem misturado até 

homogenização. Posteriormente, pesou-se aproximadamente 5g do solo em 

erlenmeyers de 250 mL e adicionou-se 20 mL da solução precursora, os 

erlenmeyers foram colocados em banho Dubnoff, deixando-os em contato 

segundo o tempo de descontaminação proposto para cada ensaio (1; 30; 60; e 

120 min). Após este tempo, o conteúdo foi filtrado a vácuo e adicionado 40 mL 

de água destilada de forma a arrastar todo o tensoativo do solo. 

 Após este procedimento, o solo foi seco por 24h, e em seguida, 

colocado em outro erlenmeyer e adicionado 20 mL de hexano de forma a retirar 

todo diesel residual ainda presente. Os erlenmeyers foram levados novamente 

para o banho termostático durante mesmo o tempo que antes permaneceram 

com a solução precursora. Após esse tempo, o conteúdo foi filtrado a vácuo e o 

conteúdo foi analisado no espectrofotômetro UV/Vis.  

Para a análise no UV/Vis foi necessário padronizar o volume da 

solução, devido o hexano ter evaporado durante a lavagem do solo no banho, 

posteriormente dilui-se a solução obtida utilizando-se de tubos de ensaio, 

adicionou-se 0,5 mL da solução e 3 mL de hexano, os tubos foram tampados e 
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agitados com o agitador Phoenix modelo AP56. Após este procedimento foi 

analisado no UV/Vis. 

 

4.2.5 Estudo planificado da influência da concentração de matéria ativa e 

da temperatura 

 

Neste estudou objetivou-se através de tratamento estatístico obter a 

otimização dos experimentos. Para isso, utilizou-se a estratégia de estudo do 

plano central composto utilizando 2 fatores: X1 – Concentração de matéria 

ativa, CMA (%) e X2 – Temperatura, T (ºC). A variável de resposta que será 

encontrada é a porcentagem de extração. 

Para esses experimentos utilizou-se as seguintes soluções de lavagem: 

água, solução precursora com 10% de MA e solução precursora com 20% de 

MA, Essa solução foi semelhante a solução utilizada nos experimentos 

anteriores.  

              O solo previamente seco foi contaminado com 3% de diesel, estes 

foram bem misturados de forma que a contaminação fica-se bem homogênea. 

Foram pesados 5 g de solo em cada erlenmeyer e adicionou-se 20 mL de 

solução de lavagem, segundo proposto para cada experimento. A Tabela 2 

mostra a matriz de experimentos realizados: 

 

 

 

 



46 

 

Tabela 2 - Matriz de experimentos para plano central composto em banho finito. 

 
Nº do ensaio Fatores Fatores codificados 

CMA (%) T (ºC) X1 X2 

1 0 28 -1 -1 

2 20 28 +1 -1 

3 0 50 -1 +1 

4 20 50 +1 +1 

5 10 39 0 0 

6 10 39 0 0 

7 10 39 0 0 

8 0 39 -1 0 

9 10 50 0 +1 

10 20 39 +1 0 

11 10 28 0 -1 

Fonte: Autor 

 

Os procedimentos de extração do contaminante e análise do 

percentual de diesel removido seguiram os procedimentos anteriores de estudo 

do tempo de extração. Porém, aqui, o tempo de extração adotado com as 

soluções precursoras para todos os experimentos foi o mesmo e igual a 60 

minutos, enquanto o tempo de extração do diesel residual com hexano para 

análise espectrofotométrica foi de 30 minutos. 

 

4.2.6 Lavagem do solo no sistema percolação em leito de solo 

 

Nestes experimentos o solo foi tratado através de um sistema de 

lavagem por percolação especialmente montado para este estudo. Este 

sistema é um cubo feito de vidro, semelhante a um aquário. Este contém no 

seu fundo uma inclinação interna de 15°, esta inclinação permite que a solução 

de lavagem flua para fora do sistema através do um abertura localizada no final 

da inclinação. 

O líquido foi aspergido no sistema através de uma bomba submersa de 

aquário (Resun, modelo SP-5200), a qual foi adaptada a uma mangueira e 
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adaptada a um sistema de aspersão montados com tubos Aquatherm, que 

resiste a determinadas temperaturas. Foram instalados 9 aspersores na parte 

superior de forma simétrica. Todos os experimentos foram realizados com uma 

camada de 10 cm do solo medidos da posição mais baixa. Os aspersores 

foram posicionados logo acima do sistema, esta foi a mesma altura em todos 

os experimentos. A Figura 4 ilustra o sistema e os aspersores:  

 

Figura 4 - Sistema de lavagem com aspersores.

 
Fonte: Autor  

 

4.2.6.1 Lavagem com água 

 

O solo em estudo foi lavado com diferentes soluções dentre elas água 

destilada, de forma a comparar a eficácia dos líquidos de lavagem. O solo foi 

previamente seco em estufa a 100 ºC, por 24 h. Após secagem, pesou-se 5 kg 

do solo em uma balança não analítica da marca Gehaka. Pesou-se em balança 

analítica aproximadamente 150 g de óleo diesel, o equivalente a 3% da massa 

do solo, e adicionou-se ao solo, misturando-se bem de forma a garantir uma 

completa homogenização. 
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Deixou-se o solo em repouso por 24h e posteriormente este foi 

descontaminado no sistema montado. 

A primeira lavagem foi realizada com 20 L de água. Após essa 

lavagem, realizou-se a coleta de 5 amostras em 5 pontos diferentes, são esse: 

Centro (C); Esquerda Superior (ES); Direita Superior (DS); Esquerda Inferior 

(EI) e Direita Inferior (DI). A Figura 5 apresenta os pontos de coleta, os pontos 

das extremidades foram coletado a 3 centímetros da parede do sistema na 

direção do aspersor correspondente. A Figura 5 mostra as posições de coletas. 

 
 

Figura 5 - Localização dos pontos de coleta de solo 

 
       Fonte: Autor 

 
As amostras de solo coletadas em cada ponto foram deixadas em um 

papel de filtro secando por 24h a temperatura ambiente. Quando estas 

estavam secas, fez-se a extração do diesel residual para saber o percentual de 

remoção. Para isto, pesou-se 5 g de solo em um erlenmeyer e adicionou-se 20 

mL de hexano, colocou-se o erlenmeyer no banho e agitou-se por 30 min, após 

esse tempo realizou-se a filtração simples com lavagem do solo com 40 mL 

hexano. Após isso, se padronizou os volumes e fez-se a diluição 0,5mL de 

amostra para 5 mL de hexano e levou-se para análise no U.V./Visível segundo 

a metodologia já descrita. 
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4.2.6.2 Planejamento experimental 

 

Com o objetivo de otimizar o processo de lavagem por percolação em 

leito do solo, realizou-se um estudo de eficiência de extração do diesel em 

função de dois fatores experimentais: X1 - Quantidade de Matéria Ativa CMA (%) 

e X2 – Volume da solução de lavagem, VS (L). Este último está baseado na 

relação solo/solução de lavagem. Foi escolhido um planejamento experimental 

com triplicata no ponto central. A tabela 3 mostra os ensaios realizados e os 

fatores. 

 
 
Tabela 3 - Matriz de experimentos no sistema de lavagem. 

Ensaio 
Nº 

Fatores 
(valores codificados) 

Variáveis 
(valores reais) 

X1 X2 X3 X4 %MA 
poros

lav

V

V
 

x 
(cm) 

y 
(cm) 

1 -1 1 -1 1 0 1,64 3 27 
2 -1 1 1 1 0 1,64 27 27 
3 -1 1 -1 -1 0 1,64 3 3 
4 -1 1 1 -1 0 1,64 27 3 
5 1 1 -1 1 20 3,28 3 27 
6 1 1 1 1 20 3,28 27 27 
7 1 1 -1 -1 20 3,28 3 3 
8 1 1 1 -1 20 3,28 27 3 
9 -1 -1 -1 1 0 1,64 3 27 

10 -1 -1 1 1 0 1,64 27 27 
11 -1 -1 -1 -1 0 1,64 3 3 
12 -1 -1 1 -1 0 1,64 27 3 
13 1 -1 -1 1 20 3,28 3 27 
14 1 -1 1 1 20 3,28 27 27 
15 1 -1 -1 -1 20 3,28 3 3 
16 1 -1 1 -1 20 3,28 27 3 
17 0 0 0 0 10 2,46 15 15 
18 0 0 0 0 10 2,46 15 15 
19 0 0 0 0 10 2,46 15 15 

Fonte: Autor 

 

Para realização dos experimentos foram pesados aproximadamente 5 

kg do solo previamente seco, e a partir da massa deste calculou-se 3% de 

diesel. Contaminou-se o solo com o diesel com a metodologia descrita 

anteriormente, e deixou-se em repouso por 24h de forma a simular uma 

contaminação.
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Após as 24h, realizou-se a lavagem do solo e foram coletadas 5 

amostras segundo o procedimento anterior. Segundo Zhang, Lo e Asce (2007) 

tensoativos aniônicos podem ser adsorvidos no solo durante a lavagem, por 

complexação, precipitação ou atração eletrostática. Desta forma, quando as 

amostras continham tensoativos necessitavam que fossem lavadas com 40 mL 

de água, já que o tensoativo interfere na análise pelo UV. Desta forma, lavou-

se as amostras e filtrou-se a vácuo deixando que secassem por 3 dias. As 

lavagens do solo realizadas apenas com água foram retiradas e colocadas 

para secar. Os procedimentos para extração do diesel no solo e análise no UV 

foram seguidos segundo procedimentos já descritos. 

 

4.2.6.3 Lavagem com 10% de matéria ativa após a lavagem com água 

 

Com o objetivo de observar a capacidade da solução de tensoativo em 

remover o diesel, após a lavagem com água na proporção de 1 para 0,5 foi 

realizada uma lavagem com 10% de tensoativo no intuito de lavar o solo 

removendo o diesel que a água não foi capaz de extrair. Desta forma, o solo já 

lavado pela primeira vez permaneceu no sistema sem misturá-lo, e preparou-se 

3,5 L de solução precursora com 10% de matéria ativa, já que a bomba 

submersa não pode trabalhar em seco, necessitando assim de uma quantidade 

maior de solução do que a será bombeada. 

Na lavagem do solo bombeou-se 2,5 litros segundo a proporção 1kg de 

solo para 0,5L de solução de lavagem. Após essa lavagem coletou-se 

aproximadamente 5g de solo dos 5 pontos e lavou-se este com 40mL de água 

de forma a remover o tensoativo. Após a remoção do OCS deixou-se o solo em 

repouso por 24h para secagem da água. Após isso, foi feita a lavagem no 

sistema como de costume e análise no UV vis. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

 

A caracterização do solo é fundamental para conhecimento de algumas 

de suas características. Assim, fez-se algumas análises do solo com esse 

objetivo. 

 

5.1.1 Análise granulométrica 

 

O estudo em peneiras é realizado para analisar a distribuição 

granulométrica das partículas de solo. Desta forma, faz-se passar uma 

quantidade de solo conhecida por diversas peneiras e pesa-se a fração retida 

em cada peneira. Com estes dados pode-se saber a porcentagem de solo de 

cada diâmetro do solo, conforme Figura 6 mostra a análise granulométrica do 

solo. 

 

Figura 6 - Gráfico do estudo de peneiras. 

 
Fonte: Autor
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Os resultados do estudo de peneiras mostram que o solo utilizado  neste 

estudo, tem 82,3% de suas partículas com Mesh entre 35 e 65, neste podemos 

ressaltar que 34,5% do solo tem Mesh igual a 35, esta abertura corresponde a 

0,5mm.  

Foram realizadas análises físicas, cujos resultados encontram-se na 

tabela 4: 

 
Tabela 4 - Análise Granulométrica. 

 

Frações Granulométricas Quantidade (%) 

Areia Grossa 85 

Areia Fina 15 

Silte 0 

Argila 0 

Fonte: Autor 

Os resultados demonstram que o solo em estudo é 100% composto de 

areia, e em sua grande maioria por areia grossa. O fato do solo não apresentar 

teores argila e silte na sua composição pode facilitar os ensaios no sistema 

montado já que este não retém a solução de lavagem. Esta composição é 

compatível com o solo de praia. 

 

5.1.2 Cálculo do teor de umidade 

 

O teor de umidade foi determinado por gravimetria. Este parâmetro pode 

ser útil para se entender o comportamento do solo na adsorção de 

contaminantes. Os teores de umidade foram determinados para as temperaturas 

de 115°C; 130°C e 150°C, e calculou-se a média. O teor de umidade médio foi 

de 0,2% para o solo seco e 2,2% para o solo úmido. 

 

5.1.3 Análise química do solo 

 

De forma a tentar se conhecer as propriedades do solo, realizou-se 

análises químicas, cujos resultados encontram-se na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Resultados da análise química do solo. 

 

Elemento Químico Concentração 

N (g/kg) 0,21 

P (mg/dm3) 1,2 

K+  (mg/dm3) 3,8 

Na+ (mg/dm3) 10,5 

Ca2+ (cmolc/dm3) 1,7 

Mg2+ (cmolc/dm3) 0,1 

Al3+ (cmolc/dm3) 0,0 

Fonte: Autor 

Os teores de nitrogênio total de solos agrícolas pode variar entre 0,2 e 5 

g/kg, no solo deste estudo o valor foi de 0,21 g/kg, demonstrando que este solo 

contém nível de nitrogênio recomendado para agricultura. Segundo os valores 

de referência para a interpretação dos resultados analíticos, o teor de fósforo em 

solos arenosos para ser considerado bom é acima de 30,1 mg/dm3,o solo em 

estudo apresentou teor igual a 1,2 mg/dm3, ou seja, este é muito pobre em 

fósforo. Os teores de potássio e magnésio do solo foram inferiores aos da tabela 

de referência, que diz que os valores, respectivos, devem ser acima de 71 

mg/dm3 e 0,91 mg/dm3. O teor de cálcio encontrado se encontra dentro de uma 

classificação média, onde os valores ficam entre 1,21 a 2,40 cmolc/dm3. 

O elevado teor de sódio encontrado pode ser explicado devido o solo ser 

de uma região de praia, tendo assim elevado teor de cloreto de sódio, sendo 

assim afirma-se que o solo em estudo é pouco adaptado para a agricultura. 

O teor de matéria orgânica encontrado no solo foi de 0,01%, segundo os 

valores de referência, esse valor é muito baixo. A lavagem do solo com soluções 

extratoras, pode também remover a matéria orgânica presente.  

O pH do solo analisado foi de 8,1. Segundo a tabela de referência, esse 

é um valor muito alto para o solo, porém solos com caráter básico são comuns 

em regiões de praias. 
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5.1.4 Análise Física do Solo 

 

Obteve-se os valores de densidade real e densidade aparente os quais 

foram respectivamente: 2,56 kg/dm3 e 1,44 kg/dm3. O valor da porosidade 

encontrado foi igual a 43,89%, este valor foi importante para determinar a razão 

volume da solução/volume do poro. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA MICROEMULSÃO 

 

5.2.1 Diagramas pseudoternários 

 

Nesse item avaliou-se a influência da razão C/T onde o tensoativo foi o 

OCS, cotensoativo n-butanol, água como fase aquosa e óleo diesel como fase 

óleo. As razões estudadas foram C/T: 2; 4 e 8. Os diagramas obtidos são 

mostrados nas Figuras7 a 9. 

 
Figura 7 - Diagrama pseudoternário para razão C/T=2 

 



55 

 

Figura 8 - Diagrama pseudoternário para razão C/T=4 

 
 

Figura 9 - Diagrama pseudoternário para razão C/T=8 

 

 

Fonte: Autor.
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Através dos diagramas obtidos, pode-se observar que a região de 

microemulsão aumenta quando se passa da razão C/T=2 para a razão C/T=4, 

porém quando se aumenta a razão para C/T 8 a região de microemulsão 

diminuiu levemente, isso pode ser explicado devido a redução do tensoativo no 

sistema. Desta forma, para este estudo se utilizou a razão C/T=4, já que 

apresentou maior região de microemulsão e menor custo para o processo. 

 

5.2.2 Influência da temperatura na quebra da microemulsão 

 

Estudou-se a influência da temperatura na estabilidade da 

microemulsão, já que a extração do diesel no solo se dá na formação de uma 

microemulsão. Desta forma realizou-se experimentos com o objetivo de elevar a 

temperatura para até 60°C. Os resultados são expressos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Influência da temperatura na quebra da microemulsão. 

 

Temperatura 10% de MA 20% de MA 

Ti (°C) 29 28 

TF (°C) 61 61 

Resultado Não quebrou Quebrou em 52°C 

Fonte: Autor 

 

A partir desses resultados considerou-se que a temperatura máxima 

para realização dos experimentos é de 50°C, com uma margem de segurança 

de 2°C para prevenir a quebra da microemulsão. 

 

 

5.3 ESTUDO DO TEMPO DE EXTRAÇÃO 

 

O tempo de extração é um fator fundamental para a otimização de um 

processo de descontaminação, por isso foram estudado diversos tempos de 

remoção, para diversas soluções de lavagem, dentre elas: hexano, água e 

solução de tensoativo. A seguir serão mostrados os resultados obtidos. 
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5.3.1 Estudo do tempo de extração com hexano 

 

O estudo do tempo de extração com hexano faz-se de fundamental 

importância para este estudo, já que a análise da eficácia de remoção foi 

investigada realizando uma lavagem com hexano para extrair o diesel residual 

após cada descontaminação. Desta forma, necessitou avaliar vários tempos de 

dessorção para se aplicar o melhor tempo. Na Figura 10 encontram-se os 

percentuais de remoção em razão do tempo. 

 
Figura 10 - Gráfico do tempo de extração com hexano 

 

Fonte: Autor 

 
No gráfico apresentado na Figura 10 os resultados mostram que com o 

tempo de 1 minuto removeu em média 86,53% do diesel, essa remoção foi a 

mínima encontrada, enquanto que os tempos de 30 e 120 min foram os tempos 

que melhor removeram, cada um deles removeu 91,71% e 91,86%, 

respectivamente. Nos tempos de 60 e 180 minutos o percentual de eficiência do 

processo diminuiu, isso pode ser explicado pelo fato de que a solução de 

extração ter ficado saturada e, assim, o diesel ser novamente sorvido pelo solo.
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Através dos resultados mostrados, para a extração do diesel residual 

após cada lavagem foi escolhido o tempo de 30 min, já que este teve extração 

bem próxima ao tempo de 120 min, que foi o tempo que obteve melhor eficácia. 

Porém, os valores encontrados se tornam tão próximos que não compensaria a 

realização de um processo que levaria 90 minutos a mais para ser realizado. 

 

 

5.3.2 Estudo do tempo de extração com solução de tensoativo 

 

Para melhor remover o diesel do solo contaminado, é necessário saber o 

melhor tempo de remoção do diesel no solo pelas soluções de lavagem, por isso 

se estudou a remoção deste em diferentes concentrações, temperaturas e 

tempos. 

A lavagem do solo com as soluções de lavagem com tensoativo, a 28°C, 

foi realizada para determinar o comportamento da remoção do diesel no solo 

nesta temperatura. Esta temperatura foi utilizada por ser a temperatura em que a 

água do banho se encontrava quando em temperatura ambiente. Na Figura 11 

são mostrados os resultados para 10% e 20% de MA (Matéria Ativa). 

Os resultados da extração com solução de tensoativos, a 28 °C, 

demonstram que com 1 minuto e 10% de MA foram removidos 86,13% do diesel 

presente no solo, o percentual de extração não tem muita elevação até o tempo 

de 120 minutos onde este passa a extrair 91,36%, chegando assim na remoção 

máxima para os tempos pesquisados. 

Quando se aumenta o percentual de MA para 20%, a 28 °C, também se 

aumenta o percentual de extração, onde no tempo de 1 minuto remove-se 

91,76% do contaminante. Pode-se observar que este valor é superior ao 

encontrado com 120 minutos e 10% de MA, demonstrando que o aumento de 

MA é um fator importante para a extração. A tendência da extração durante o 

tempo foi de se elevar até o tempo de 60 minutos o qual obteve o percentual de 

extração máximo que foi de 97,05%, porém com o tempo de 120 min esperava-

se que este seria superior, o que não ocorreu, tendo assim o valor menor que o 

tempo anterior. Isso pode ser explicado pelo fato da solução ter ficado saturada 

do contaminante e desta forma este ter sido novamente adsorvido pelo solo.
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Figura 11 - Gráfico do tempo de remoção do diesel com 10% e 20% de MA a 28 e 50 oC 

 
Fonte: Autor. 

 
O gráfico expressa claramente que com o aumento da temperatura o 

percentual de extração também aumenta, isto se evidencia logo no tempo de 

1min no qual com 10% de MA removeu 98,56% do contaminante, o qual foi 

superior ao melhor percentual encontrado a 28°C. Com o tempo de 30min houve 

uma diminuição do percentual de dessorção para 97,08% e seguido de aumento 

chegando no seu valor máximo com 120min onde se extraiu 99,52% do diesel. 

Comportamento semelhante foi encontrado por Zhang, Lo e Asce (2007), que 

encontraram o tempo de 2h como o melhor tempo de contato entre solução de 

lavagem, com o tensoativo SDS, e o solo contaminado com óleo diesel.  

Analisando-se os resultados da extração com 20% de MA, e 50 °C, 

observa-se um comportamento semelhante ao encontrado a 28°C e 20% de MA, 

o qual a extração chega a um ponto máximo e depois ela reduz levemente. O 

menor valor de extração foi encontrado no tempo de 1 min, que foi de 99,64%, 

porém este valor foi superior ao encontrado com 10% de MA, o que demonstra 

que o aumento de matéria ativa acelera o processo de extração. O valor máximo 

foi encontrado com 60min, este foi de 99,94%. A diferença entre o tempo de 1 

min e o tempo de 60 min foi de 0,30%, ou seja este valor é insignificante. 

Observa-se que todos os valores de dessorção com 20% de MA a 50°C 

extraíram acima de 99% do contaminante, desta forma este parâmetro 

operacional combinado oferece bons resultados para a extração de diesel no 

solo.
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Diante dos resultados apresentados, observa-se que para a 

concentração de 20% de MA nas duas diferentes temperaturas o melhor tempo 

de remoção foi de 60min. Porém, com 10% de MA este não foi o melhor tempo, 

os resultados mostram que o melhor tempo de dessorção para este é com 

120min, no entanto a 50°C a diferença do percentual de extração entre os 

tempos de 60 e 120 minutos é de 0,63%, o que é inferior a 1%, já na 

temperatura de 28°C essa diferença é um pouco superior, ou seja, 3,83%. As 

diferenças de extração relatadas estão dentro da margem de erro dos 

experimentos. Desta forma, escolheu-se o tempo de 60min como o melhor 

tempo de extração para realização dos experimentos, seja com 10% ou 20% de 

matéria ativa (MA). 

 

5.4 ESTUDO DA REMOÇÃO DE DIESEL DE UM SOLO CONTAMINADO 

USANDO BANHO AGITADO 

 

O estudo da remoção de diesel do solo contaminado utilizando um 

processo descontínuo de banho agitado foi realizado através de um 

planejamento composto central com dois fatores e uma variável de resposta. As 

variáveis estudadas foram a concentração de matéria ativa e a temperatura, 

respectivamente codificadas nos fatores X1 e X2; sendo o percentual de remoção 

de diesel do solo a variável de resposta, codificada como y. A Tabela 7 mostra a 

matriz de experimentos utilizada com os valores dos fatores codificados e os 

resultados experimentais obtidos para a variável de resposta. 
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Tabela 7 - Matriz de experimentos e resultados obtidos para o percentual de remoção 
de diesel do solo em banho agitado. X1= Concentração de Matéria Ativa e X2= 
Temperatura. 

 

Ensaio 
nº 

Fatores  
(valores codificados) 

Variáveis y 
(%) 

X1 X2 MA (%) T (ºC) 

1 -1 -1 0 28 85,38 
2 1 -1 20 28 90,05 
3 -1 1 0 50 97,38 
4 1 1 20 50 99,92 
5 0 0 10 39 98,66 
6 0 0 10 39 98,16 
7 0 0 10 39 97,60 
8 -1 0 0 39 94,21 
9 0 -1 10 28 86,48 
10 1 0 20 39 99,72 
11 0 1 10 50 99,70 

Fonte: Autor. 

 Os ensaios 1 a 4 constituem a parte fatorial do planejamento 22, os 

ensaios 5 a 7 são triplicatas realizadas no ponto central para determinação do 

erro experimental e os ensaios 8 a 11 correspondem à parte axial do 

planejamento central composto. Foi considerada a homocedasticidade no 

domínio experimental estudado. O contato entre as soluções de lavagem e o 

solo ocorreu durante 60 minutos, sob agitação, tempo considerado suficiente 

para que o equilíbrio fosse atingido de acordo com ensaios preliminares.  

 Os resultados mostram que a água destilada, sem adição de matéria 

ativa, na temperatura ambiente (28 ºC), é capaz de remover 85,38 % do diesel 

do solo contaminado (ensaio 1). O aumento da temperatura e da concentração 

de matéria ativa (OCS + butanol, C/T = 4) provocam, em todos os ensaios, um 

acréscimo no percentual de remoção do diesel. O percentual máximo de 

remoção alcançado nos ensaios foi de 99,92% quando se utilizou uma 

concentração de matéria ativa de 20% e uma temperatura de 50 ºC (ensaio 4). 

A análise estatística dos efeitos individuais para os fatores experimentais 

e suas interações sobre o percentual de remoção de diesel do solo foi efetuada 

pelo Programa Statistica 7.0. A Tabela 8 exibe a análise dos efeitos, estimativa 

dos erros-padrão, teste t-Student para a remoção de diesel e o valor-p para os 

efeitos. A Figura 12 apresenta um Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados e 

permite uma melhor comparação da significância dos fatores e suas interações 

sobre a variação da resposta. 
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Tabela 8 - Estimativa dos efeitos, erro-padrão, teste t- Student e valor-p para a remoção 
de diesel do solo conforme o planejamento experimental. 

 

Fator Efeito 
Erro-
padrão 

Valores-t p 

Média 97,87 ±0,489   
% Matéria ativa (x1) 4,24 ±0,777 5,457 0,002809 
Temperatura (x2) 11,70 ±0,777 17,06 0,000023 
X1

2 -1,02 ±1,196 -0,8496 0,434353a 

X2
2 -8,77 ±1,196 -7,331 0,000740 

X1*X2 -1,065 ±0,952 -1,119 0,313905a 

a (p > 0,05) – efeitos considerados estatisticamente não significativos a um nível 
de confiança de 95%. 

Fonte: Autor. 

 
Figura 12- Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para os fatores e suas interações 

(L – linear; Q – quadrático). 

 
Fonte: Autor. 

 Com base nos dados apresentados na Tabela 8 e na Figura12 podemos 

observar que o termo quadrático para a variável matéria ativa e o termo de 

interação entre a matéria ativa e a temperatura não são estatisticamente 

significativos. O termo de contribuição linear da temperatura foi o fator que 

apresentou maior significância sobre o valor da variável de resposta. O modelo 

matemático representativo da variável de resposta (y = taxa de remoção do 

diesel) em função dos fatores, considerando apenas os termos que influenciam 

de forma significativa, pode ser expresso pela Equação 2.  

 

y = 18,018 + 0,212*x1 + 3,444*x2 – 0,0373*x2
2                                              (2)
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 A validade do modelo foi estabelecida por meio da análise de variância 

(Tabela 9), do coeficiente de determinação (R2), e da comparação entre os 

valores previstos pelo modelo e os observados experimentalmente (Figura 13). 

 

Tabela 9 - Análise de variância para o ajuste do modelo 

 

Fonte de 
variação 

Soma 
quadrática 

Nº de 
graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

Ftabelado 

( = 5%) 
Fcalculado Fcalculado/Ftabelado 

 
Regressão 

 
287,85 

 
3 

 
95,95 

4,35 106,6 24,5 

 
Resíduos 

 
6,31 

 
7 

 
0,90 

 
Falta de 
ajuste 

 
5,75 

 
5 

 
1,15 

 
Erro puro 

 
0,56 

 
2 

 
0,28 

 
Total 

 
294,18 

 
10 

    

 
R2 = 0,978                         % de variação explicada = 97,84 % 
                            % máxima de variação explicável = 99,80 % 
 

Fonte: Autor. 

 

 A análise de variância demonstra que o modelo proposto na Equação 2 é 

de significância elevada, descrevendo em 97,84% a variação da remoção de 

diesel do solo em termos das variáveis porcentagem de matéria ativa e 

temperatura, dentro da faixa de variação estudada. O valor elevado de Fcalculado 

para o modelo, 24,5 vezes maior que o Ftabelado, indica uma regressão útil para 

fins preditivos (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2002). A concordância 

entre os valores preditos pelo modelo e os valores observados 

experimentalmente pode ser visualizada na Figura 13. 
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Figura 13 - Comparação entre os valores observados e os previstos pelo modelo. 

 

Fonte: Autor.  

A Figura 14 mostra a superfície de resposta para o percentual de 

remoção do diesel do solo representando o modelo proposto na equação (2), 

obtido do planejamento experimental. 

 

Figura 14 - Superfície de resposta para o percentual de remoção do diesel do solo 
descrita pela equação 2. 

 
Fonte: Autor.
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Os valores previstos pelo modelo empírico mostram que para uma 

temperatura fixa o percentual de remoção do diesel aumenta linearmente com o 

aumento da concentração de matéria ativa na solução de lavagem, conforme 

pode ser visualizado na Figura 15.  

 

Figura 15 - Variação do percentual de remoção do diesel do solo contaminado em 
função do percentual de matéria ativa para diferentes temperaturas. 

 
Fonte: Autor. 

 A remoção do diesel do solo em um banho agitado está diretamente 

relacionada à capacidade de solubilização deste pelo líquido de lavagem. Isto 

ocorre porque o aumento da concentração de tensoativos (OCS + butanol) 

permite a formação de um maior número de micelas, possibilitando uma maior 

solubilização dos constituintes hidrófobos do diesel. Um aumento linear da 

remoção de contaminantes hidrófobos do solo pelo incremento da concentração 

de tensoativos também foi observado por Zhang e Zhu (2010) quando da 

solubilização de pireno e fenantreno por soluções contendo misturas de 

dodecilbezenosulfonato de sódio e Tween 80. Zhang e Lo (2007) demonstraram, 

igualmente, que a remoção de óleo diesel marinho de solos aumenta 

linearmente com o aumento da concentração de dodecilsulfato de sódio (SDS) 

na solução de lavagem. O incremento na concentração dos tensoativos Triton 

SP-175 e Triton SP-190 ocasionou um crescimento linear da solubilidade 

aparente do n-pentadecano nas soluções de lavagem empregadas por Huang e 

Chang (2000).  
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 O aumento da remoção do diesel do solo decorrente da elevação da 

temperatura pode ser explicado pelo acréscimo da solubilidade do diesel na 

própria água ou pelo aumento do tamanho das micelas formadas (FLORENCE; 

ATTWOOD, 2003). No entanto, a ausência de interação entre concentração de 

matéria ativa e a temperatura, observada no modelo empírico obtido, é um 

indício de que o aumento da remoção do diesel provocado pelo aumento da 

temperatura é decorrente prioritariamente do primeiro mecanismo.  

A Figura 16.a mostra o comportamento da remoção do óleo diesel do solo 

em função da temperatura, para água pura e diferentes concentrações de 

matéria ativa. Considerando-se a taxa de remoção do diesel do solo como 

proporcional à solubilidade dos seus componentes na solução de lavagem, foi 

realizado um ajuste dos valores previstos pelo modelo matemático a uma 

equação da Lei de solubilidade ideal (equação 3). A Figura 16.b apresenta a 

variação do logaritmo natural da taxa de remoção do diesel em função do 

recíproco da temperatura. 

 

Figura 16 - (a) Variação da taxa de remoção de diesel do solo em função da 

temperatura por lavagem com água e soluções de tensoativos a diferentes 

concentrações. (b) Ajuste da taxa de remoção do diesel à Lei de solubilidade 

ideal. 

  

(a) (b) 

Fonte: Autor.
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 Observa-se na Figura 16.b que a solubilização dos compostos hidrófobos 

do diesel pela água e pelas soluções de tensoativos pode ser representada pela 

Lei de solubilidade ideal (Equação 3). 

 
















0

11
*ln

TTR

H
y

fus
.........................................................................................(3) 

 

Onde, y* é a fração molar do soluto na solução saturada, Hfus é o calor de fusão 

dos solutos puros, T0 é a temperatura de fusão dos solutos puros, R é a 

constante dos gases ideais e T a temperatura em ºC. 

 O modelo da solução ideal descreve convenientemente o comportamento 

da remoção do diesel do solo em função da temperatura na faixa compreendida 

entre 28 °C e 42 °C, acima destes valores observa-se um desvio das condições 

de idealidade. 

 O comportamento ideal das soluções de lavagem em função da 

temperatura corrobora com a hipótese do acréscimo da remoção do diesel em 

temperaturas elevadas ser decorrente do aumento da solubilidade dos 

componentes do diesel na água e não do intumescimento micelar por ação da 

temperatura.  

 

 

5.5 EXPERIMENTOS NO SISTEMA DE PERCOLAÇÃO EM LEITO DE SOLO 

 

5.5.1 Lavagem com água 

 

Com o objetivo de avaliar como se comportaria a lavagem no sistema de 

percolação em leito de solo, foi feita uma lavagem do solo contaminado com 

diesel com água na proporção de 1 kg de solo para 5 L de água, desta forma 

utilizou-se de 20L de água. Os cinco pontos foram coletados, extraídos o diesel 

residual e analisados o percentual de remoção de cada ponto. Após isso se 

calculou a média de remoção do experimento através destes pontos.  

A lavagem com 20 L de água removeu em média 58,49% do diesel, este 

resultado não era esperado, já que o diesel é pouco solúvel em água, este pode 



68 

 

ser explicado devido a água arrastar o diesel. Porém, este resultado nos permite 

afirmar que o solo contaminado com diesel é potencialmente perigoso para o 

lençol freático, já que uma chuva poderia arrastar o contaminante para o lençol 

freático e, assim, ocasionar problemas ambientais maiores. 

Quando ocorreu a contaminação do solo com o diesel, parte do diesel 

adere nas paredes dificultando com que a água penetre no solo, porém após a 

água se acumular ela gera certa pressão no solo e consegue penetrá-lo, e assim 

a água percola no leito.  

 

5.5.2 Experimentos planificados no sistema de percolação em leito de solo 

O estudo da remoção de diesel de um leito de solo sobre o qual foi 

aspergida a solução de lavagem foi inicialmente realizado considerando, como 

fatores, a concentração de matéria ativa na solução de lavagem (% MA), a razão 

entre o volume de líquido de lavagem usado e o volume de poros (Vlav/Vporos), 

além de duas coordenadas cartesianas (x,y) representando a localização 

espacial do solo no sistema. Os fatores citados foram codificados como X1, X2, 

X3 e X4, respectivamente. A Figura 17 mostra o sistema de coordenadas 

cartesianas empregadas no estudo.  

 

Figura 17 - Sistema de coordenadas cartesianas e pontos de coleta de amostras do solo 
tratado. 

 
Fonte: Autor.
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A variável de resposta foi o percentual de remoção de diesel calculado a 

partir da análise da coluna de solo sob os pontos representados pelas 

coordenadas cartesianas (x,y). A variável de resposta foi codificada como Y. 

Empregou-se um planejamento fatorial 24 completo, acrescido de um ponto 

central com três repetições para avaliação do erro experimental e teste da 

curvatura do modelo, perfazendo um total de 19 ensaios. A Tabela 10 mostra a 

matriz de experimentos utilizada com os valores dos fatores codificados e os 

resultados experimentais obtidos para a variável de resposta. 

 

Tabela 10 - Matriz de experimentos para o estudo de remoção de diesel em leito de solo 

por sistema de aspersão. 
 

Ensaio 
Nº 

Fatores 
(valores codificados) 

Variáveis 
(valores reais) 

Resposta 

X1 X2 X3 X4 %MA 
poros

lav

V

V
 

x 
(cm) 

y 
(cm) 

Y (%) 

1 -1 1 -1 1 0 1,64 3 27 67,14 

2 -1 1 1 1 0 1,64 27 27 61,23 

3 -1 1 -1 -1 0 1,64 3 3 50,98 

4 -1 1 1 -1 0 1,64 27 3 54,95 

5 1 1 -1 1 20 3,28 3 27 92,05 

6 1 1 1 1 20 3,28 27 27 85,46 

7 1 1 -1 -1 20 3,28 3 3 99,21 

8 1 1 1 -1 20 3,28 27 3 99,94 

9 -1 -1 -1 1 0 1,64 3 27 45,13 

10 -1 -1 1 1 0 1,64 27 27 61,95 

11 -1 -1 -1 -1 0 1,64 3 3 60,36 

12 -1 -1 1 -1 0 1,64 27 3 67,48 

13 1 -1 -1 1 20 3,28 3 27 60,95 

14 1 -1 1 1 20 3,28 27 27 84,31 

15 1 -1 -1 -1 20 3,28 3 3 90,15 

16 1 -1 1 -1 20 3,28 27 3 78,79 

17 0 0 0 0 10 2,46 15 15 75,58 

18 0 0 0 0 10 2,46 15 15 82,39 

19 0 0 0 0 10 2,46 15 15 72,15 
Fonte: Autor. 

O ensaio 8, correspondente às condições de maior concentração de 

matéria ativa (%MA = 20%, OCS + butanol, C/T = 4), emprego de maior volume 

de líquido de lavagem (
poros

lav

V

V
 = 3,28)  apresentaram o máximo percentual de 

remoção do diesel, 99,94% no ponto DI (direito inferior) e 99,21% no ponto EI 

(esquerdo inferior). . A menor remoção observada nos experimentos foi para o
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ensaio 9, usando água como líquido de lavagem, emprego do menor valor para 

volume de líquido de lavagem (
poros

lav

V

V
 = 1,64) e ponto ES (esquerdo superior), 

quando se obteve 45,13% de remoção. 

A Tabela 11 exibe a análise dos efeitos, estimativa dos erros-padrão, 

teste de Student (teste t) para a remoção de diesel e o valor-p para os efeitos. A 

Figura 18 apresenta um Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados e suas 

interações sobre a variação da resposta. As análises estatísticas foram 

efetuadas com o auxílio do Programa Statistica 7.0 (StatSoft, Inc. 2004). 

 

Tabela 11 - Estimativa dos efeitos, erro-padrão, teste-t de Student e valor-p conforme o 
planejamento fatorial 24 completo. 

 

Fator Efeito 
Erro-

padrão 
Valores-t p 

Média 73,17 ±1,31   
% Matéria ativa (X1) 27,71 ±2,86 9,70238  0,000632

a 

Vlav/Vporos(X2)  7,73 ±2,86 2,70707  0,053700
b 

x (X3)  3,52 ±2,86 1,23184 0,285473
 

y (X4) -5,46 ±2,86 -1,91036  0,128693
c 

X1*X2  7,89 ±2,86 2,76135  0,050779
b 

X1*X3 -1,98 ±2,86 -0,69428 0,525722
 

X1*X4 -5,88 ±2,86 -2,05744  0,108767
c 

X2*X3 -5,47 ±2,86 -1,91474  0,128045
c 

X2*X4 5,66 ±2,86 1,98040  0,118747
c 

X3*X4 3,40 ±2,86 1,19157 0,299297
 

X1*X2*X3 1,00 ±2,86 0,35108 0,743241
 

X1*X2*X4 -5,14 ±2,86 -1,80180  0,145933
c 

X1*X3*X4 3,45 ±2,86 1,20733 0,293814
 

X2*X3*X4 -7,70 ±2,86 -2,69744  0,054238
b 

a
 (p < 0,01) 

b
 (p < 0,1) 

c
(p < 0,15) 

Fonte: Autor 
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Figura 18 - Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para os fatores e suas 
interações. 

 

 
Fonte: Autor. 

Dentro do domínio analisado, observou-se que o fator principal X1 (% de matéria 

ativa) apresentou o efeito mais importante (27,71) e de alta significância (p < 

0,01). O efeito do fator X2 (
poros

lav

V

V
) pode ser considerado significativo a um nível 

de confiança de 90% (p < 0,10). O efeito do fator X4 (coordenada y) foi 

significativo a um nível de confiança de 85% (p < 0,15). O efeito do fator principal 

X3 (coordenada x) pode ser considerado pouco significativo (p = 0,29). A baixa 

significância do fator X3 exprime o fato que a profundidade do leito não varia ao 

longo da coordenada x.  

 As interações que apresentaram os maiores efeitos foram X1*X2 e 

X2*X3*X4. A significância da interação X1*X2 (p < 0,10) sugere que a remoção do 

diesel sofre influência combinada da concentração de matéria ativa e do volume 

de líquido de lavagem empregado. A significância da interação de três fatores 

X2*X3*X4 (p < 0,10) pode indicar que a homogeneidade da remoção de diesel ao 

longo do leito está relacionada ao volume de líquido de lavagem usado. 
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 As interações significativas a um nível de confiança de 85% (p < 0,15) 

foram: X1X4, X2X3, X2X4 e X1X2X4. As demais interações, X1X2X3, X3X4, X1X3 e 

X1X2X3 apresentaram os menores níveis de significância. 

 Observamos, no entanto, que apesar da baixa significância dos efeitos da 

maioria das interações e dos fatores do modelo, exceção feita ao fator X1, ocorre 

uma distribuição equilibrada nos valores dos efeitos. Essa distribuição pode ser 

melhor visualizada em um gráfico normal dos efeitos (Figura 19). Neste tipo de 

gráfico os efeitos sem significado físico se distribuem ao longo do ponto zero do 

eixo das abscissas (BARROS NETO, SCARMINIO E BRUNS, 2002), porém 

apenas os efeitos das interações X1X3 e X1X2X3 se aproximam do eixo de efeito 

zero. O que é um indício que esses efeitos não possuem significado físico. 

 Para avaliar quais fatores e interações devem ser descartados do modelo 

foi utilizado o Método dos Melhores Subconjuntos (LEVINE et al, 2008). Usou-

se, como critério de seleção de fatores e interações que devem compor o 

modelo matemático, a maximização do valor de R2-ajustado. O R2-ajustado é 

calculado a partir do ajuste de R2 de cada subconjunto do modelo, considerando 

o número de variáveis do modelo e o tamanho da amostra. Esse coeficiente é 

calculado pelo programa estatístico quando do ajuste dos dados aos modelos 

propostos. 

Figura 19 - Gráfico normal dos efeitos 

 
Fonte: Autor.
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Tabela 12 - Análise de variância para o ajuste do modelo. 

 

Fonte de 
variação 

Soma 
quadrática 

Nº de 
graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

Fcrítico  

( = 5%) 
Fcalculado Fcalculado/Fcrítico 

 
Regressão 
 

4549,092 12 379,091 

4,00 15,14 3,79 

 
Resíduos 
 

150,202 6 25,034 

 
Falta de 
ajuste 

95,869 4 23,967 

 
Erro puro 
 

54,333 2 27,166 

 
Total 

 
4699,294 

 
18 

    

 
R

2
 = 0,968                                        % de variação explicada = 96,80 % 

R
2
-ajustado = 0,904           % máxima de variação explicável = 98,84 % 

 

Fonte: Autor. 

 

A Equação 4 apresenta o modelo matemático selecionado, obtido a partir 

do conjunto total dos termos referentes ao intercepto, fatores principais e 

interações. O valor de R2-ajustado máximo obtido foi igual a 0,904 quando são 

eliminados os termos referentes às interações menos significativa, X1X3 e 

X1X2X3.  

 

Y = 73,168 + 13,853X1 + 3,865X2 + 1,759X3 – 2,728X4 + 3,943X1X2 – 2,938X1X4 – 

2,734X2X3 + 2,828X2X4 + 1,7013X3X4– 2,573X1X2X4 + 1,724X1X3X4– 3,851X2X3X4                      

(4) 

 

 A análise de variância (Tabela 12) mostra que a regressão é significativa 

(Fcalculado > Fcrítico), porém, não se pode concluir, a partir desta análise apenas, 

que o modelo possa ser usado para fins preditivos, uma vez que 10
crítico

calculado

F

F
. O 

modelo consegue explicar 96,80% da variância de um total de variância 

explicável igual a 98,84% para os dados usados no ajuste. 

Para validação do modelo foram utilizados experimentos confirmatórios 

cujos resultados são mostrados na Tabela 13.  Os percentuais de remoção 
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observados foram comparados com os valores previstos pelo modelo para o 

conjunto de ensaios de ajuste e de validação na Tabela 13 e na Figura 20. 

 

Figura 20 - Comparação entre os valores observados e os previstos pelo modelo. 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 13 - Conjunto de ensaios usados para ajuste e validação do modelo e 
comparação entre os valores observados e previstos pelo modelo 

 

 
AJUSTE 

 

 
VALIDAÇÃO 

 

N
º 

E
n

s
a
io

  

%MA 
poros

lav

V

V

 

x 
(cm) 

y 
(cm) 

Yobs 
(%) 

Ypred 
(%) N

º 

E
n

s
a
io

 

%MA 
poros

lav

V

V

 

x 
(cm) 

y 
(cm) 

Yobs 
(%) 

Ypred 
(%) 

1 0 1,64 3 27 67,14 69,70 1 10 3,28 3 27 
81,2

4 
76,41 

2 0 1,64 27 27 61,23 60,00 2 10 3,28 27 27 
83,3

9 
77,86 

3 0 1,64 3 3 50,98 50,73 3 20 3,28 15 15 
84,5

1 
94,83 

4 0 1,64 27 3 54,95 56,53 4 0 1,64 3 3 
60,0

1 
59,05 

5 20 3,28 3 27 92,05 90,82 5 10 3,28 15 15 
77,8

9 
77,03 

6 20 3,28 27 27 85,46 88,02 6 10 2,46 3 27 
62,3

5 
66,98 

7 20 3,28 3 3 99,21 
100,7

9 
7 20 3,28 15 15 

84,3
1 

94,83 

8 20 3,28 27 3 99,94 99,69 8 10 2,46 27 3 
79,6

3 
75,95 

9 0 1,64 3 27 45,13 73,17 9 10 1,64 27 27 
86,8

8 
69,94 

10 0 1,64 27 27 61,95 73,17 10 20 2,46 3 27 
87,7

5 
77,89 

11 0 1,64 3 3 60,36 73,17 11 20 2,46 27 27 
81,8

7 
84,82 

12 0 1,64 27 3 67,48 45,88 12 0 2,46 27 3 64,2 59,16 

13 20 3,28 3 27 60,95 62,52 13 20 2,46 27 3 
97,8

6 
92,74 

14 20 3,28 27 27 84,31 63,92 14 0 3,28 15 15 
62,9

2 
59,24 

15 20 3,28 3 3 90,15 65,25 15 10 1,64 15 15 70,3 69,30 

16 20 3,28 27 3 78,79 61,52 16 20 3,28 3 3 
95,4

1 
92,63 

17 10 2,46 15 15 75,58 85,06 17 10 1,64 27 27 
85,2

3 
69,94 

18 10 2,46 15 15 82,39 87,92 18 0 3,28 15 15 
51,8

2 
59,24 

19 10 2,46 15 15 72,15 82,35 19 10 2,46 3 3 77,6 75,84 

       20 20 2,46 15 15 
91,6

3 
87,02 

Fonte: Autor. 

 

Constata-se, por comparação entre os valores experimentais e os 

previstos, que o modelo apresenta uma previsão aceitável dos dados 

experimentais possibilitando sua utilização para a descrição do comportamento 

do sistema em estudo (LEVINE et al, 2008). 
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O modelo matemático validado pode ser utilizado para obtermos uma 

melhor compreensão do sistema de tratamento do solo, estabelecendo como as 

condições de operação e de localização do solo no leito influenciam na taxa de 

remoção de diesel do solo contaminado. 

A Figura 21 exibe as superfícies de resposta para a remoção do diesel em 

função da posição no leito para diferentes condições de operação (%MA e 
poros

lav

V

V

). 

Figura 21 - Variação da taxa de remoção do diesel do solo em função da localização no 
leito de solo tratado e das condições de operação. (a) água, Vlav = 1,64Vporos; 
(b) 10% MA, Vlav = 2,46Vporos; (c) 20% MA, Vlav = 3,28Vporos. 

 (a)
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(b) 

 
(c)               

   Fonte: Autor.
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 Percebe-se que ocorre uma maior variação na remoção do diesel ao 

longo do leito quando baixos valores de concentração de matéria ativa e de 

volume do líquido de lavagem são empregados. Quando se aumenta a 

concentração de matéria ativa e o volume de lavagem, se obtêm maiores valores 

para a remoção do diesel, mas também, uma maior homogeneidade na remoção 

ao longo do leito de solo. É possível que a utilização de menores volumes do 

líquido de lavagem, já que o percentual de matéria ativa foi avaliado até seu 

menor valor possível, levem a uma variação significativa da remoção do diesel 

ao longo do leito de solo. Devido à configuração do leito, as maiores taxas de 

remoção foram encontradas para valores da coordenada y onde a profundidade 

do leito é maior. Como a taxa da remoção medida expressa a média para a 

coluna de solo analisada, podemos explicar essa maior extração com o aumento 

da profundidade pela forma como o líquido de lavagem percola o leito. A Figura 

22 ilustra como o fluxo de líquido de lavagem atravessa o leito de solo. 

 

Figura 22 - Fluxo de líquido de lavagem ao longo do leito do solo. 
 

 
Fonte: Autor. 

 

 Podemos perceber, a partir da Figura 22, que as porções de solo mais 

profundas são atravessadas por um maior volume de líquido de lavagem, devido 

à configuração do leito, isso explica porque a remoção do diesel aumenta ao 

longo da coordenada y. 

Coordenada y

2 cm

10 cm

Coordenada y

2 cm

10 cm
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 A influência da concentração de matéria ativa e do volume de líquido de 

lavagem sobre a remoção do diesel do solo está mostrada na Figura 23. As 

curvas de isoresposta mostram que a remoção do diesel aumenta linearmente 

quando aumentamos a concentração de matéria ativa, mas também que esse 

aumento é mais pronunciado para maiores profundidades do leito de solo.  

 

Figura 23 - Influência da concentração de matéria ativa e do volume de líquido de 
lavagem sobre a remoção do diesel em leito de solo contaminado. 
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Fonte: Autor. 

 

O aumento do volume de líquido de lavagem também produz um 

aumento da remoção do diesel, como esperado, mas a amplitude deste efeito é 

maior quando a profundidade é menor, uma vez que o solo mais profundo é 

percolado por um maior volume que aquele encontrado em menor profundidade. 

A Tabela 14 permite comparar os resultados de outros pesquisadores 

com os encontrados no presente trabalho. 
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Tabela 14 - Comparação de diferentes eficiências de remoção encontradas na literatura 
para a remoção de contaminantes de solo por sistemas envolvendo 
processos de percolação. 

 

Tipo de solo 
Processo 
utilizado 

Condições 
de operação 

Poluente 
Remoção 
Máx. % 

Referência 

Arenoso (diâmetro 
de partículas entre 
0,04 e 0,12 cm) 

 
Lavagem com solução de 
surfactante (SDS, 2,3 a 11,7 
g/L), contendo microbolhas 
de espuma em coluna de 
solo.  

Coluna ( = 5,5 
cm, H = 20 cm) 

Óleo diesel 
 

96% (após 0,5Vp) 
Couto et al, 
2008 

Arenoso (contendo 
1% de argila) 

 
Lavagem com solução de 
tensoativos (DOSL, 4%), por 
percolação em coluna de 
solo. 

Coluna ( = 5,0 
cm, H = 15,4 cm) 

Tolueno 
 
1,2,4-TCB 

95%  
(Tolueno, 32Vp) 

 
98%  

(1,2,4-TCB, 
21Vp) 

Lee et al., 
2002 

 
 
 
Arenoso/Siltíco-
arenoso (diferentes 
camadas) 

 
Lavagem “in situ” com 
solução de tensoativo e 
cosolvente (Monooleato de 
sorbitano, 2,0% + 0,07% de 
álcool isopropílico) em 
escala piloto. 
 

 
Sítio contaminado 
com dimensão  
4m x 4m 4m, 6 
poços de injeção e 
3 poços de 
extração. 

 
 
 
Óleo diesel 

 
 
 

88% (TPH, após 
5Vp) 

 
 
 
Lee, Kang e 
Do, 2004 

 
Areia (43%) 
Silte (40,3%) 
Argila (16,09%) 
 

 
Lavagem em coluna com 
solução de tensoativo e 
cotensoativo (LSS 4,3% + 
8,7% de 1-pentanol). 

 
 

Coluna ( = 4,8 
cm, H = 16 cm) 

 
 
Gasolina de 
aviação 

 
 

95% (após 6,4Vp) 

 
 
Ouyang, 
Mansell e 
Rhue, 1996 

 
Areia grossa (4,77 
%) 
Areia média 
(45,89%) 
Areia fina (35,62%) 
Silte (10,19%) 
Argila (3,53%) 

 
Lavagem em coluna com 
solução de tensoativo e 
cotensoativo, C/T = 0,5, 
%MA = 0,5%,  (OCS 0,33% 
+ 0,17% de 1-butanol ), 
contendo 3% de NaCl. 

 
 
 

Coluna ( = 3,0 
cm, H = 10 cm) 

 
 
 
Óleo diesel 

 
 

75,9 % (após 
50mL de solução 

de lavagem) 

 
 
Dantas et al, 
2007 

 
 
Areia grossa (85%) 
Areia fina (15%) 
 

 
Lavagem em leito de solo 
com solução de tensoativo e 
cotensoativo, C/T = 4,0, 
%MA = 20% (OCS 4% + 
16% de butanol) 

 
Dimensões 
superficiais do 
leito de solo de 
30cm x 30 cm, 2 a 
10 cm de 
profundidade) 

 
 
 
Óleo diesel 

 
 
 

99,9 % (após 
3,68Vp) 

 
 
 
Presente 
trabalho 

 
SDS = dodecil sulfato de sódio; LSS = lauril sulfato de sódio; DOSL = óxido de difenil dissulfonato de 
sódio; TCB = triclorobenzeno; TPH = hidrocarbonetos totais de petróleo; OCS = óleo de coco 

saponificado; MA = matéria ativa (tensoativo + cotensoativo). Vp = volume de poros,  = diâmetro, H = 
altura da coluna de solo. 

Fonte: Autor. 

 

Nas condições mais adequadas, 20% de matéria ativa e 3,68Vp, 

praticamente todo o óleo diesel contido no solo foi removido (99,94%) enquanto 

outros trabalhos apresentam menores percentuais de extração, com a utilização 

de maior volume de líquido de lavagem. Devemos, no entanto, perceber que 

nosso solo apresenta a condição de ser altamente poroso (areia grossa), 

facilitando a remoção do contaminante por lavagem. Além disso, esse alto 

percentual de remoção necessitou de uma concentração de matéria ativa 

elevada. Em todo caso, pode-se trabalhar com menores concentrações de
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matéria ativa, mas se utilizando uma maior quantidade de líquido de lavagem. 

Apesar da concentração de matéria ativa apresentar um forte efeito sobre o 

percentual de remoção do diesel em comparação com o volume de liquido de 

lavagem utilizado, a decisão sobre as melhores condições de operação deverá 

ser tomada, em última análise, a partir de uma avaliação de custos do processo. 

O modelo validado pode ser de grande valia para a determinação das condições 

de operação que minimizem os custos do processo. 

 

5.5.3 Lavagem com 10% de matéria ativa após lavagem com água 

 

De forma a se conhecer melhor a capacidade da solução de lavagem no 

sistema montado, realizou-se uma segunda lavagem após a primeira realizada 

com água. O intuito desta era saber se a solução de tensoativo seria capaz de 

remover todo o contaminante ainda presente no solo. 

O percentual de remoção foi calculado a partir da quantidade de diesel 

ainda presente no solo em cada ponto. A eficiência de remoção com água foi de 

59,57%, enquanto que a média desta remoção com 10% de MA foi de 58,72%. 

Este resultado foi inferior ao encontrado com os mesmos parâmetros no 

planejamento experimental. Isso pode ser explicado devido à água penetrar no 

poro da areia, dificultando assim a extração do contaminante pela solução de 

lavagem. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados apresentados pode-se concluir que os melhores 

tempos para dessorção do diesel no solo com hexano é de 30 e 120 minutos, 

porém a diferença de remoção com 30 min para 120 é pequena, dessa forma é 

mais útil se utilizar menos tempo para extração, já que o hexano é um solvente 

bastante volátil e, desta forma, facilmente ocorrerá perdas ocasionando erros na 

analise. 

O estudo do melhor tempo de extração pôde revelar que há diferenças 

de melhor tempo de extração em função da concentração de MA das soluções 

de lavagens, onde a solução com 10% de MA nas duas temperaturas teve 

melhor remoção com 120min. Enquanto que a solução com 20% de MA teve 

melhor valor de extração com 60min.  

O estudo planificado em banho finito demonstrou que os fatores 

temperatura e quantidade de matéria ativa têm importância na remoção do 

contaminante, os melhores valores de remoção são encontrados quando se 

elevou a temperatura a 50°C e quantidade de matéria ativa para 20%, 

removendo 99,92%. 

A partir do estudo de extração do diesel no sistema de lavagem por 

percolação em leito de solo pode-se concluir que, dentre as variáveis estudadas, 

a concentração de matéria ativa é a de maior influência sobre a taxa de remoção 

de diesel do solo neste sistema. O volume de líquido de lavagem também 

influencia a taxa de remoção, porém com menor intensidade. A lavagem com 

água fornece resultados de remoção bem menores que os encontrados com o 

emprego de tensoativos, conseguindo-se em torno de 50% a mais de remoção 

com o emprego de tensoativos. 

A configuração do leito de solo influencia a taxa de remoção e o 

escoamento do liquido de lavagem no interior do leito é um parâmetro a ser 

considerado no emprego de um sistema de lavagem deste tipo. 

O trabalho realizado apresenta-se como uma boa alternativa para 

remediação de solo contaminado por Diesel. 
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APÊNDICE 1 

 
CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DIESEL 
 

Foi importante para os experimentos se conhecer o comportamento do 
diesel no Espectro Fotômetro de UV Visível, desta forma fez-se necessário 
saber qual seria o melhor comprimento de onda para se trabalhar e a partir 
disso traçar uma curva analítica para realização das analises. 
 
Obtenção do Espectro do Diesel Estudado 

 
Através do preparo de uma solução de concentração conhecida pode-

se estudar o comportamento do diesel no Espectro Fotômetro de U.V. Visível, 
desta forma preparou-se uma solução e analisou-se. Abaixo se encontra o 
espectro encontrado. 

 
Espectro do Diesel no UV Visível 

 

 

 Fonte: Autor 

 
Observa-se que a partir de 400nm a absorbância começa a aumentar 

vagarosamente e quando chega próximo a 300nm ela se eleva e gera dois 
picos característicos de compostos aromáticos presente no diesel, estes picos 
se localizam entre 200nm e 300nm o primeiro se localiza próximo a 256nm e 
logo em seguida outro pico aparece em torno de 240nm. Desta forma para as 
análises foi adotado o pico de 256nm. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

 

 


	CAPA_PPGQ_Mestrado.pdf
	1: Capa Mest PPGQ




