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RESUMO  

O boro é um semi-metal presente em determinados tipos de solos e águas naturais. É essencial 
ao desenvolvimento sadio de espécies vegetais e atóxico ao homem, dependendo de sua 
concentração. É utilizado em várias indústrias e está presente em águas de produção oriundas 
da atividade petrolífera. Mais especificamente no Rio Grande do Norte, um dos maiores 
produtores de petróleo on shore do Brasil, a mistura água/óleo produzida em alguns campos 
chega a ser superior a 90% em água. O destino mais comum a essa água produzida é o 
descarte no mar aberto após especificação. Com isso, o objeto a que se propõe este trabalho é 
o estudo da extração do boro em água produzida por sistema microemulsionado (SME) para 
seu aproveitamento industrial. Nesse estudo foi levado em consideração a eficiência de 
extração de boro quanto ao tensoativo (DDA e OCS, ambos caracterizados por FT-IV), 
cotensoativo (butanol e álcool isoamílico), fase orgânica (querosene e heptano) e fase aquosa 
(solução de boro 3,6 ppm em pH básico). A razão cotensoativo/tensoativo utilizada foi quatro 
e o percentual das fases orgânicas para todos os pontos de estudo foi fixada em 5%. Foram 
escolhidos pontos com maior percentual de fase aquosa. Cada sistema foi montado para três 
pontos de composições diferentes em relação aos constituintes de um diagrama 
pseudoternário.  Estes pontos foram escolhidos de acordo com estudos do comportamento de 
fases em diagramas pseudoternários realizados em estudos anteriores. Para esse estudo os 
pontos escolhidos localizaram-se na região de Winsor II. A solução aquosa em excesso obtida 
nesses sistemas foi separada e analisada por ICP OES. Do conjunto de dados obtidos, o 
sistema que apresentou melhor eficiência na extração de boro foi o que utilizou DAC, álcool 
isoamílico e heptano, com aproximadamente 49% de extração numa única etapa. O OCS não 
se mostrou favorável a extrações de boro por sistema microemulsionados nas condições do 
estudo.  

 
PALAVRAS-CHAVE:  água produzida, boro, extração líquido-líquido, microemulsões, ICP 
OES. 
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ABSTRACT 

Boron is a semi-metal present in certain types of soils and natural waters. It is essential to the 
healthy development of plants and non-toxic to humans, depending on its concentration. It is 
used in various industries and it’s present in water production coming from oil production. 
More specifically in Rio Grande do Norte, one of the largest oil producers on shore of Brazil, 
the relationship water/oil in some fields becomes more than 90%. The most common 
destination of this produced water is disposal in open sea after processing to meet the legal 
specification. In this context, this research proposes to study the extraction of boron in water 
produced by microemulsion systems for industrial utilization. It was taken into account the 
efficiency of extraction of boron related to surfactant (DDA and OCS, both characterized by 
FT-IR), cosurfactant (butanol and isoamyl alcohol), organic phase (kerosene and heptanes) 
and aqueous phase (solution of boron 3.6 ppm in alkaline pH). The ratio cosurfactant/ 
surfactant used was four and the percentage of organic phases for all points of study was set at 
5%. It was chosen points with the highest percentage of aqueous phase. Each system was 
designed for three points of different compositions in relation to the constituents of a 
pseudoternary diagram. These points were chosen according to studies of phase behavior in 
pseudoternary diagrams made in previous studies. For this research, points were chosen in the 
Winsor II region. The excess aqueous solution obtained in these systems was separated and 
analyzed by ICP OES. For the data set obtained, the better efficiency in the extraction of 
boron was obtained using the system with DAC, isoamyl alcohol and heptanes, which 
extracted 49% in a single step. OCS was not viable to the extraction of boron by 
microemulsion system in the conditions defined in this study. 

 
KEYWORDS: produced water, boron, liquid-liquid extraction, microemulsion, ICP OES.
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Introdução 

 
 

 

 

 



 

 
 

1 Introdução 
 
 

 

A indústria do petróleo desenvolve uma das atividades mais promissoras e impactantes 

do mundo. Afetando os diversos ramos dos setores político, econômico e social. É, por isso, 

um tema exaustivamente discutido nos meios de comunicação, estreitando limites territoriais 

e sendo alvo de intensas disputas. Conduzindo o mundo moderno e alarmando-o quanto ao 

provável fim dessa atividade num futuro próximo, por se tratar de um combustível fóssil, não 

renovável e que traz impactos significantes ao meio ambiente. Hoje, a Arábia Saudita, maior 

produtor de hidrocarbonetos do mundo e cenário de intensas guerras políticas internas e 

externas é um exemplo das consequências da busca pelo “ouro negro”. 

A água obtida durante a atividade de produção de petróleo e/ou gás é conhecida como 

água produzida. Geralmente é obtida em grande quantidade, variando de acordo com o tempo 

de produção de determinado campo. Essa água apresenta características peculiares, estando 

dissolvidos vários compostos e materiais de natureza orgânica, inorgânica e biológica. É 

interessante ressaltar a presença de orgânicos, uma vez que na formação dos reservatórios, por 

longos períodos geológicos, estiveram em contato a água e o óleo. Os constituintes da água de 

produção são os mais variados, dentre eles encontra-se o boro, elemento químico que possui 

características particulares dentre elas uma grande capacidade de formar compostos 

coordenados de natureza orgânica e inorgânica, os quais servem de insumo para várias 

indústrias, constituindo-se o foco deste estudo.  

Mais especificamente no Rio Grande do Norte, atualmente o quinto produtor de 

petróleo no Brasil (ANP, 2011), a mistura água/óleo produzida em seus campos, atinge 

valores consideráveis. Em alguns campos chega a ser superior a 90% em água. O destino mais 

comumente aplicado a essa água é o tratamento prévio para remoção de excessos de 

contaminantes, atendendo aos limites preestabelecidos na legislação ambiental, e seu posterior 

despejo no mar. Determinados elementos permanecem na água mesmo após esse tratamento 

prévio. Por exemplo, o boro, que, como será apresentado nesse trabalho, poderia ser melhor 

aproveitado, uma vez que seu uso direto ou indireto é essencial ao desenvolvimento industrial 

de um país.    
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O boro é um elemento presente naturalmente em águas e determinados tipos de solo. 

Seu composto mais conhecido e utilizado comercialmente é o ácido bórico, e tem sua 

aplicação na indústria médica, farmacêutica, eletrônica, metalúrgica, cerâmica, agrícola, etc. 

O ácido bórico também é matéria-prima para a produção de inúmeros compostos químicos. 

Embora seja o mais conhecido composto de boro, muitos outros apresentam aplicações nobres 

como, por exemplo, os hidretos de poliboro utilizados na terapia de captura de nêutron de 

boro (BNCT) para o tratamento de câncer, ou ainda o nitreto de boro, o qual apresenta 

estrutura cristalina e características semelhantes à do diamante (KIRK-OTHMER, 1991).  

Nesse trabalho, a metodologia proposta para o aproveitamento desse composto é a de 

extração líquido-líquido utilizando sistemas microemulsionados. Esse é um método ainda 

pouco estudado no Brasil, embora o grupo de pesquisas do Laboratório de Tecnologia de 

Tensoativos e Processos de Separação (LTT), da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), desenvolva pesquisas na área. Dentre suas várias aplicações, o método pode 

ser utilizado no tratamento de efluentes líquidos, geralmente aplicado a metais. Na proposta 

atual, o boro, um semi-metal, é estudado. 

Este trabalho vem contribuir para o conhecimento da importância e necessidade de 

aproveitamento de compostos presentes na água produzida, os quais muitas vezes constituem 

contaminantes potenciais, e propor uma metodologia para a separação do boro. Também serve 

de estímulo ao desenvolvimento de outros métodos para aproveitamento de elementos que 

seriam descartados juntamente com a água produzida no mar.  

 O corpo do texto está estruturado na forma de capítulos tendo inicialmente uma 

introdução, seguida do Capítulo 2, onde são apresentados os aspectos teóricos e uma revisão 

de literatura abordando os temas: água produzida, boro, microemulsões e planejamento 

experimental. No Capítulo 3, referente ao Estado da Arte, é feito um levantamento dos 

estudos realizados utilizando sistemas microemulsionados em extrações, bem como os 

estudos sobre a extração e separação de boro. No Capítulo 4 é descrita a metodologia de 

estudo desenvolvida para a extração de boro por sistema microemulsionado, apresentando os 

reagentes, materiais e técnicas utilizadas. Os resultados obtidos nesse Capítulo são então, 

apresentados e discutidos no Capítulo 5, do qual, são retiradas as conclusões que constam no 

Capítulo 6. No Capítulo 7 são, por fim, relacionadas as referências bibliográficas que 

embasaram esse estudo, seguido dos Anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Aspectos Teóricos e Revisão de Literatura 
 

 

 

 

 



 

 
 

2 Aspectos Teóricos e Revisão de Literatura 
 
 

 

Neste capítulo são abordados os aspectos teóricos essenciais à compreensão do estudo 

de extração de boro por sistema microemulsionado. Para tanto, são apresentados conceitos 

referentes à água produzida, boro, microemulsões e planejamento experimental.  

2.1 Água produzida 

2.1.1 Origem e características da água produzida 

A produção de água juntamente com hidrocarbonetos (óleo e/ou gás) é comum na 

maioria dos reservatórios, em especial quando os mesmos encontram-se depletados - pressão 

do reservatório reduzida devido à produção de fluidos. Geralmente, a água é obtida em grande 

quantidade, a qual varia de acordo com o tempo de produção de determinado campo. Outra 

razão para a produção expressiva de água durante a operação de poços de petróleo se dá 

quando há formação de cone de água, conseqüência da depleção, que ocorre quando o contato 

água/óleo eleva-se nas imediações do poço, com conseqüências peculiares para poços 

verticais e horizontais. É interessante destacar a contribuição da água conata que se refere à 

água aprisionada nos interstícios da rocha quando da formação do reservatório              

(ROSA et al., 2006).   

A água não produzida, oriunda de aqüífero adjacente e/ou de fundo (influxo de água) 

ou da mistura da água de injeção com a do aqüífero, contribui para manutenção da pressão do 

reservatório, varrendo o óleo dos poros da rocha conduzindo-o às imediações do poço  

(ROSA et al., 2006; THOMAS, 2001). No entanto, quando produzida constitui-se o principal 

resíduo gerado na extração de petróleo resultando em um passivo ambiental, em especial, pelo 

grande volume gerado e por estar associada à uma gama de contaminantes que a compõem.  

A presença de água em reservatórios de petróleo é algo característico, preenchendo 

interstícios nas zonas de óleo e/ou água, em aqüífero contiguo ou eventualmente existente. 

Portanto, é necessário conhecer não apenas as propriedades dos hidrocarbonetos, mas também 

da água ali presente. A análise das propriedades físicas e química de seus constituintes é 
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importante para a interpretação do comportamento da água produzida em determinados 

ambientes (ROSA et al., 2006). 

O fato da água ser um solvente universal permite que tanto compostos orgânicos como 

inorgânicos estejam associados a ela, estando estes dissolvidos, em emulsão ou adsorvidos. 

Portanto, a água produzida é composta por sais dissolvidos, sólidos suspensos, 

hidrocarbonetos e microorganismos. 

Propriedades da água como a solubilidade do gás na água e a viscosidade são de 

conhecimento imprescindível em reservatórios de hidrocarbonetos especialmente nos que 

atuam sob o Mecanismo de Influxo de Água (ROSA et al., 2006). 

Alguns parâmetros físico-químicos foram analisados em águas produzidas, oriundas 

de produção off shore de petróleo e gás na costa brasileira. O pH variou de 6,06 a 8,2, a 

temperatura ficou entre 33 e 90ºC, o valor médio para a densidade foi de 1,05 g/mL. Quanto 

aos sólidos suspensos totais, a concentração ficou na faixa de 1,9 a 106 g/L, com mediana 

10,6 g/L para 23 amostras (GABARDO, 2007). 

2.1.2 Tratamento e aproveitamento 

A água produzida apresenta-se sob as formas livre e emulsionada. Na forma livre, as 

fases água e óleo são perceptíveis, podendo ser separadas por decantação, em separadores 

água/óleo (Figura 2.1), nos quais se utiliza como artifícios a redução da turbulência e 

velocidade do fluxo, e o aumento de tempo de residência (CUNHA, 2007). No mar, 

geralmente são usados os separadores trifásicos, onde se observa a separação das correntes 

gás, óleo e água. Em terra, são utilizados separadores bifásicos, nos quais se observa apenas a 

separação gás/líquido. Estes são geralmente utilizados porque há possibilidade do uso de 

outros tratamentos em conjunto para promover a separação das correntes água/óleo, o que é 

impossibilitado no mar devido à restrição do espaço físico nas plataformas (CUNHA, 2007; 

THOMAS, 2001).  

Após a separação prévia, o óleo é encaminhado à Estação de Tratamento de Óleo 

(ETO) e a água para a Estação de Tratamento de Água Produzida (ETAP). Pois, tanto o óleo 

como a água, nessa primeira separação, apresentam frações de um no outro. Por isso, a 

necessidade do direcionamento ao tratamento específico para cada fluido, para remoção ou 

redução de seus contaminantes ou poluentes, necessário à adequação às normas legais 

vigentes.  
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A quantidade de óleo presente na água é função de vários fatores como pH, salinidade, 

temperatura, razão de produção água/óleo, bem como a natureza e quantidade de produtos 

adicionados durante o processo de produção. Essa mistura é, então, melhor classificada como 

emulsão (VIEIRA, 2010).  

   

(a) 

 

(b) 

Figura 2.1 - Separadores água/óleo (SAO): (a) separador bifásico; (b) separador trifásico 

Fonte: Thomas et al. (2001). 
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Os constituintes da água de produção são os mais variados. Portanto, para que essa 

água seja reutilizada em seus processos internos ou em outras atividades, é necessário um 

tratamento prévio o qual estará sujeito ao uso a que se destinará. Com base nisso, os processos 

utilizados para o tratamento de efluentes da atividade petrolífera, podem ser classificados em 

três categorias de tratamento: primário, secundário e terciário. O tratamento destinado à água 

emulsionada dependendo do destino previsto podendo ser caro, demorado e trabalhoso.   

No tratamento primário, os sólidos são removidos por filtração, sedimentação ou 

flotação, ou o uso do processo convencional de clarificação que utiliza a associação dos 

processos de coagulação e floculação química. São removidos componentes tóxicos, por 

exemplo, excessos de detergentes, corantes, amidas; e ainda hidrocarbonetos, matéria 

orgânica e gorduras. Com o tratamento secundário é removida a matéria orgânica 

biodegradável dissolvida ou como colóide, podendo também ser removidos nitrogênio e 

fósforo. O tratamento terciário, por sua vez, é considerado como a etapa de “polimento”. 

Serve para melhoramento da qualidade do efluente tratado, sendo observada a remoção de 

impurezas remanescentes como cor residual e turbidez (causada por colóides, metais pesados, 

nitrogênio, fósforo, compostos orgânicos refratários remanescentes), além da eliminação de 

organismos patogênicos através da desinfecção (GIORDANO, 1999).    

As técnicas de tratamento da água emulsionada vêm aperfeiçoando-se nos últimos 

anos, e geralmente são utilizados processos de tratamento químico (coagulação/floculação, 

uso de tensoativos), físico (flotação, membranas de filtração, ultrafiltração, centrifugação por 

hidrociclones), elétrico, biológico e mesmo a combinação desses (THOMAS, 2001). No 

entanto, a escolha do(s) método(s) estará condicionada às características da emulsão, em 

especial, quanto ao diâmetro crítico das gotas de óleo presentes e o percentual da fase dispersa 

dissolvida na contínua. Outro fator relevante seria a quantidade de água a ser tratada, 

geralmente grandes volumes, tornando, por exemplo, o uso de membranas filtrantes e 

ultrafiltração economicamente inviáveis. Por outro lado, a flotação é uma técnica viável para a 

separação de óleo emulsificado em água, pois apresenta maior eficiência na separação e 

baixos investimentos iniciais e de manutenção (GU e CHIANG, 1999). 

2.1.3 Destino 

Dependendo do tratamento a que tenha sido submetida a água produzida, esta poderá 

ser utilizada nas mais diversificadas atividades. O projeto do sistema de tratamento está 

condicionado, principalmente, às características da água produzida e ao destino esperado. Ou 
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seja, uma adequação da água às formas de destino, conforme descrito nos subtópicos 

subsequentes (THOMAS, 2001). 

2.1.3.1 Aproveitamento 

A água pode ser aproveitada através da injeção nos poços produtores, como forma de 

melhorar a recuperação. Também poderá ser transformada em vapor, o qual quando injetado 

no poço torna-se outro método de recuperação. Poderá ser utilizada na irrigação devido aos 

grandes volumes necessários para o desenvolvimento dessa atividade. A recomposição de 

mananciais sejam eles superficiais ou subsuperficiais, o consumo humano, e seu uso como 

matéria-prima para outras indústrias são apenas algumas das inúmeras formas de 

aproveitamento da água produzida.   

2.1.3.2 Descarte  

Não sendo viável o tratamento da água para determinado aproveitamento, seja 

devido à complexidade do tratamento, inexistência de atividades próximas, demandantes de 

grandes volumes de água nas proximidades, ou outros fatores associados, essa água poderá 

ser descartada no solo, subsolo (poços), rios, lagos, mares e mesmo à atmosfera, após 

tratamento prévio.   

2.1.3.3 Transporte 

A água produzida, após a separação primária, caso no local de produção não existam 

recursos para seu tratamento e/ou reservatórios, será encaminhada por dutos metálicos ou 

plásticos, navios, carretas, a outro local mais propício à destinação adequada.     

2.1.4 Água produzida e meio ambiente 

Hoje, mais do que nunca, é disseminada a importância da água e de sua preservação. 

As correntes conservacionistas e preservacionistas lutam para que a idéia de desenvolvimento 

sustentável passe a fazer parte dos princípios de cada cidadão, para que as gerações presentes 

e futuras desfrutem dos recursos ambientais. A necessidade de água para suprir a demanda 

seja para o consumo humano, dessedentação de animais, consumo industrial, agrícola, 

manutenção de fauna e flora e recreação, requerem cada vez mais desses recursos, uma vez 
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que, na natureza, os recursos naturais estão interligados. A proximidade às fontes, a qualidade 

e o tipo de uso a que se destina o manancial são fatores muito importantes ao homem, desde 

que deixou de viver como nômade, passando a desenvolver atividades que o fixasse à terra. 

Os seguimentos da indústria do petróleo devido às inúmeras e diferenciadas atividades 

podem provocar impactos negativos ao meio ambiente. Quanto à extração do petróleo, 

acredita-se que o poluente potencialmente mais significativo seja a água produzida que devido 

às suas características físicas e químicas apresentam como agravante o grande volume 

associado. Os volumes obtidos dependem das dimensões do reservatório, características da 

área explorada e da capacidade de exploração. Além disso, as características do local de 

despejo do efluente (após tratamento) são importantes para avaliar a intensidade do impacto 

ambiental provocado. 

2.1.4.1 Legislação ambiental 

As leis ambientais são específicas em cada país, de acordo com as atividades 

desenvolvidas. Estas variam devido a um conjunto de fatores associados como o econômico, 

social, ambiental, frente à avaliação do meio/indivíduo direta e/ou indiretamente impactado. 

As maiores preocupações estão voltadas aos teores de óleos e graxas (TOG) e de metais 

pesados. A Environmental Protection Agency (EPA), especifica um limite médio de 29 mg/L 

e máximo diário de 42 mg/L, para TOG. Para a Convenção para Prevenção da Poluição 

Marinha de Origem Telúria (PARCOM), o valor é 30 mg/L em TOG livre médio mensal. No 

Mar do Norte, o valor é fixado em 40 mg/L. No Brasil, a partir de 2007, o teor de óleos e 

graxas (TOG), anteriormente estipulado em 20 mg/L passa a igualar-se ao padrão 

internacional da EPA. Quanto à presença de metais pesados ou outros compostos inorgânicos, 

seus teores máximos também variam segundo o grau de toxidade para o ecossistema.    

A legislação ambiental brasileira que regulamenta as atividades desenvolvidas pela 

indústria do petróleo é vasta. Nela são especificados os valores máximos de contaminantes e 

as atividades potencialmente poluidoras. Merecem destaque: 

• Decreto Lei nº 83.540, de 04 de junho de 1979 - regulamenta a aplicação da 

Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por 

Poluição por Óleo, de 1969, e dá outras providências; 

• Resolução CONAMA n. 01, de 23 de janeiro de 1986 - dispõe sobre critérios 

básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental;  
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• Resolução CONAMA n. 23, de 07 de dezembro de 1994 - Institui procedimentos 

específicos para o licenciamento de atividades relacionadas à exploração e lavra 

de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural; 

• Lei n. 9.966, de 28 de abril de 2000 - dispõe sobre a prevenção, controle e 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 

nocivas e perigosas em águas sob a jurisdição nacional, assim apelidada de “Lei 

do Óleo”. 

• Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 - dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências.  

• Resolução CONAMA n. 393, de 8 de agosto de 2007 - Dispõe sobre o descarte 

contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de 

petróleo e gás natural, e dá outras providências.  

• Resolução ANP n. 44, de 22 de dezembro de 2009 - estabelece o procedimento 

para comunicação de incidentes, a ser adotado pelos concessionários e empresas 

autorizadas pela ANP a exercer as atividades de exploração, produção, refino, 

processamento, armazenamento, transporte e distribuição de petróleo, seus 

derivados e gás natural, biodiesel e de mistura óleo diesel/biodiesel no que 

couber;  

• Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011 - dispõe sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, 

de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

 Na Constituição Federal de 1988, artigo 225, § 2º, “aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. Estendendo no parágrafo 

seguinte a responsabilização a todo agente de poluição quando frisa que “As condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente de reparar os danos causados” 

(MENESES, et al., 2009). 



CAPÍTULO 2 – Aspectos Teóricos e Revisão de Literatura 
  
 

10 
Zildiany Ibiapina Meneses, Julho/2011 

2.2 Boro  

O elemento químico boro é representado na Tabela Periódica dos Elementos pela letra 

“B”. Pertence à Família IIIA, Grupo 13. É um semi-metal, juntamente como o silício (Si), 

germânio (Ge), arsênio (As), antimônio (Sb) telúrio (Te) e polônio (Po). Possui peso 

molecular 10,81 g/mol, número atômico 5 e uma pequena condutividade elétrica. Apresenta 

um comportamento oposto ao observado para os metais no que se refere ao aumento de sua 

condutividade com a temperatura (MAHAN, 1995; SHRIVER e ATKINS, 2003). Mesmo 

pertencendo ao Grupo 13, apresenta mais semelhanças com o carbono e o silício do que com 

os elementos de seu Grupo. Suas características de pequeno tamanho e deficiência de elétrons 

afetam significativamente sua química (GREEMWOOD e EARNSHAW, 1989; KIRK-

OTHMER, 1991).       

Embora os elementos pertencentes à Família IIIA apresentem estado de oxidação +3 

em seus óxidos e haletos, a química do íon B3+ livre não é conhecida. Até faz sentido não 

existir, pois a energia necessária para remover três elétrons do átomo seria muito elevada. Isso 

o tornaria um átomo extremamente pequeno, exercendo forças polarizantes sobre os átomos 

vizinhos (SHRIVER e ATKINS, 2003; MAHAN, 2005). Contudo, ele se liga covalentemente 

a não-metais, comportando-se como receptor de elétrons em boretos; por exemplo, no MgB2 e 

AlB2 (MAHAN, 2005).     

 Ao longo dos anos o boro tem sido um desafio para químicos teóricos e experimentais, 

estimulados pela necessidade industrial no avanço de novas tecnologias (GREEMWOOD e 

EARNSHAW, 1989), bem como no interesse de desvendar mais um elemento.  

2.2.1 Fontes de boro 

O boro não é encontrado livremente na natureza, nem é abundante no universo, 

ocorrendo na crosta terrestre em cerca de 9 a 10 ppm, quase sempre como boratos minerais ou 

borossilicatos (GREEMWOOD e EARNSHAW, 1989). Sua fonte principal na natureza são 

os depósitos de bórax (Na2[B4O5(OH)4].8H2O). Mas, a obtenção do elemento puro a partir 

deste é difícil (MAHAN, 2005). Outros exemplos de seus minerais são a ulexita (borato de 

sódio e cálcio hidratado, NaCa[B5O6(OH)6].5H2O), o tincal (borato de sódio hidratado), a 

turmalina (pedra semipreciosa, silicato complexo de boro e alumínio com magnésio, ferro ou 

metais alcalinos), e a kernita (borato de sódio hidratado, Na2B4O5(OH)4.2H2O) (COTTON e 

WILKINSON, 1988). Como ácido bórico, o boro é encontrado especialmente em águas de 
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origem vulcânica. Além destas fontes, o boro pode ser encontrado em alimentos de origem 

vegetal, papel, vidro (CUNHA, 1984) e águas, uma vez que indiretamente, estes têm relação 

com o solo. 

Os depósitos comerciais valiosos são raros, porém onde ocorrem podem ser vastos. 

Por exemplo, os depósitos encontrados na Califórnia e Turquia. Estes ocorrem em áreas 

formadas por atividade vulcânica antiga. O maior depósito de boro está situado na Califórnia 

e depósitos isolados podem ser encontrados na Rússia, Tibet e Argentina (GREEMWOOD, 

EARNSHAW, 1989; COTTON e WILKINSON, 1988).  

Quanto à origem da formação, acredita-se que a cristalização tenha sido iniciada com 

o mineral primário, ulexita. Este, comumente misturado a pequenas porções de bórax. A 

exposição e subseqüente intemperismo resultou na lixiviação do solo às águas superficiais, 

deixando um mineral residual menos solúvel denominado colemanita 

(Ca2[B3O4(OH)3]2.2H2O). O bórax lixiviado, por vezes é reacumulado. Portanto, a 

disponibilidade de boro no solo é dependente das condições climáticas e/ou atividade a que 

esse solo tenha sido submetido, motivo pelo qual, determinados solos degradados e erodidos 

apresentam deficiência desse micronutriente (GREEMWOOD e EARNSHAW, 1989).  

2.2.2 Propriedades físicas  

O boro é um sólido refratário extremamente duro (9,3 na escala de Mohs) e apresenta 

baixa condutividade elétrica à temperatura ambiente (1,5 x 10-6 ohm-1cm-1). Isso lhe confere a 

classificação de metalóide ou semicondutor. Sendo que esses valores se referem à forma α-

romboédrica (GREEMWOOD e EARNSHAW, 1989). 

A deficiência de elétrons característica do boro também afeta as formas alotrópicas. 

As elevadas energias de ionização e o pequeno tamanho impossibilitam a formação de 

ligações metálicas. Assim, sua deficiência eletrônica, bem como a de outros elementos 

hipoeletrônicos é compensada através da formação de ligações covalentes (GREEMWOOD e 

EARNSHAW, 1989; COTTON e WILKINSON, 1988).  

2.2.3 Propriedades químicas 

O boro é o único semi-metal do seu Grupo (Família IIIA) da Tabela Periódica. Sua 

estrutura eletrônica é 1s22s22p1, com valência esperada igual a três. Possui uma química 

diversa e complexa, influenciada, à primeira vista, por três circunstâncias. A primeira se 

refere às elevadas energias de ionização, respectivamente 8,296 eV, 23,98 eV e 37,75 eV, 
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para a primeira, segunda e terceira, respectivamente. Isso inviabiliza a formação de compostos 

univalentes, algo característico para os demais elementos de seu grupo (Al, Ga, In e Tl). 

Forma, então, compostos tricovalentes planares (BX3, com X sendo haletos, alquilas, etc.), 

com ângulos de ligação esperados de 120° (COTTON e WILKINSON, 1988). A segunda 

circunstância se refere ao seu tamanho. Por ser um átomo pequeno, o boro não pode 

coordenar fortemente, embora possua um orbital p vazio que torna seus compostos aceptores 

de elétrons. A terceira circunstância se refere à semelhança de sua eletronegatividade (2,0) 

com as eletronegatividades do carbono (2,5) e do hidrogênio (2,1). Isso resulta numa 

covalência química extensa e incomum. O núcleo do 11B apresenta spin 3/2, e devido a isso, 

vem sendo empregado em espectroscopia de ressonância magnética nuclear                  

(KIRK-OTHMER, 1991).    

 Devido à deficiência eletrônica do boro, quando pequenas quantidades deste elemento 

substituem o carbono na estrutura do diamante, os espaços vazios formados, conferem a cor 

azul ao absorverem no infravermelho. Isso é verificado no diamante Hope e em outros 

diamantes azuis (KIRK-OTHMER, 1991). 

O boro forma compostos boro-nitrogênio, isoeletrônicos com a grafita. Seu pequeno 

tamanho também tem um papel importante nos interstícios de ligas metálicas de boretos. 

Esses compostos são formados com metais menos eletronegativos que o boro, como o titânio, 

zircônio e háfnio (KIRK-OTHMER, 1991).  

A deficiência eletrônica do boro não permite que ocorram duplas ligações 

convencionais. No entanto, podem ser formadas ligações multicêntricas. Por isso, os hidretos 

de Boro apresentam uma estrutura diferenciada à dos hidrocarbonetos (GREEMWOOD e 

EARNSHAW, 1989; COTTON e WILKINSON, 1988).  

A complexidade estrutural de minerais borato é superada apenas pela dos minerais 

silicatos. Ainda mais complexas são as estruturas dos boretos metálicos e as várias 

modificações alotrópicas dos hidretos de boro (GREEMWOOD e EARNSHAW, 1989; 

COTTON e WILKINSON, 1988). 

O boro cristalino é muito inerte. Porém, a baixa pureza, elevadas temperaturas e 

variações ou ausência total de cristalinidade aumenta a reatividade química. Solução quente e 

concentrada de H2SO4-NO3 2:1 pode ser usada para dissolver o boro em análises químicas. 

Não sendo solúvel em ebulição com HF ou HCl. Também é inerte a NaOH concentrado a até 

500°C. Em temperatura ambiente, o boro reage com F2, e apenas superficialmente com O2 

(GREEMWOOD e EARNSHAW, 1989).  
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Uma série de compostos voláteis de boro pode ser formada. Eles são denominados 

boranos. As fórmulas gerais são BnH2n+2 (mais estáveis), e BnH2n+6. O composto mais simples 

é o B2H6. E os compostos B9H15 e B10H14 configuram-se as exceções à inflamabilidade 

espontânea ao ar e à hidrólise rápida a ácido bórico. Suas reações com o oxigênio liberam 

grande energia, motivo pelo qual, vários estudos vêm sendo realizados referentes ao uso 

destes como combustíveis (MAHAN, 2005).         

2.2.4 Importância do boro e seus compostos na indústria 

O boro é utilizado em diversas indústrias, desde metalúrgica à eletrônica. Dentre as 

áreas de aplicação incluem a cerâmica, a propulsão, pirotecnia e química nuclear. Misturas 

dispersas de boro e outros metais são usados como agentes redutores e degaseificadores no 

endurecimento do aço, para aumentar a condutividade do cobre em motores a jato, e na 

fabricação de latão e bronze. Como exemplos, podem ser citados as ligas de ferro-boro e 

boro-manganês. Ainda na metalurgia, outra aplicação se dá em ligas magnéticas de boro 

(KIRK-OTHMER, 1991). Serão apresentadas a seguir algumas aplicações de compostos de 

boro na indústria.  

O ácido bórico, B(OH)3, é reconhecido por agir como amortecedor do pH, agente anti-

séptico, desinfetantes, retardante de chama, composto base para sínteses inorgânicas e 

emulsificante moderado. É um componente de colírios, sais de banho, cremes e xampus. 

Devido à sua boa condutividade térmica, também é usado em produtos para a pele        

(KIRK-OTHMER, 1991). 

Vidros ácidos de boro-silicato apresentam elevada resistência ao calor e a reagentes 

químicos. Sua expansão térmica é menor que a de vidros comuns. Sendo compostos por uma 

alta proporção de sílica, à qual é adicionado bórax ou ácido bórico (como B2O3). Um exemplo 

é o “Pyrex” que tem 80% de ácido de silício, 12% de óxido de boro e pequenas quantidades 

de outros óxidos (MANO, 1991). 

Os tetrahidroboranos são os hidretos de boro mais importantes comercialmente. Vêm 

sendo usados como agentes redutores em uma variedade de reações inorgânicas.           

(KIRK-OTHMER, 1991). 

Os heteroboranos contêm heteroelementos, os quais são classificados como não-

metais. Os heteroátomos conhecidos que formam parte de um poliedro borano incluem 

carbono, nitrogênio, silício, fósforo, arsênio, enxofre, selênio, antimônio e telúrio. Cada um 
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destes, só ou em combinação. A princípio muitos heteroboranos podem apresentar uma 

variedade de tamanhos estruturais (KIRK-OTHMER, 1991). 

Uma das aplicações mais promissoras da química de hidretos de poliboro é na terapia 

de captura de nêutron de boro (BNCT), aplicado ao tratamento de câncer                       

(KIRK-OTHMER, 1991).    

2.2.5 Considerações sobre o ácido bórico 

O ácido bórico é considerado um ácido de Brønsted muito fraco quando em soluções 

aquosas. Nessas soluções ele não faz transferência simples de prótons. Esse comportamento é 

característico de oxoácidos dos últimos elementos do grupo p (SHRIVER, 2003). Também é 

considerado um ácido de Lewis fraco (pKa = 9,26), a ponto de não poder ser diretamente 

titulado com solução padrão de hidróxido de sódio 0,1 mol/L. Entretanto, tem a propriedade 

de combinar-se com certas substâncias orgânicas portadoras de mais de um grupo hidroxila, 

formando ácidos complexos mais fortes do que o ácido bórico (GREEMWOOD e 

EARNSHAW, 1989).  

Dentre os compostos polihidroxílicos destacam-se o glicerol, o manitol, a dextrose e o 

açúcar invertido. Os ácidos complexos resultantes podem, então, ser titulados com solução 

padrão alcalina na presença do indicador fenolftaleína. O glicerol é muito usado para o 

referido fim; porém, o produto comercial é freqüentemente ácido, devendo, portanto, ser 

neutralizado com hidróxido de sódio e fenolftaleína. O manitol apresenta várias vantagens 

sobre o glicerol. Dentre elas, destaca-se o fato de ser sólido, disponível na forma pura, mais 

eficiente (0,5 a 0,7 g por 10 mL) e originar um ácido complexo mais forte, com Ka cerca de   

3 x 10-7 (GREEMWOOD e EARNSHAW, 1989). 

Em soluções aquosas diluídas de ácido bórico, observa-se, predominantemente, a 

forma monomérica de moléculas indissociadas, B(OH)3. Porém, quanto às propriedades 

ácidas, o boro tende a comportar-se como um ácido de Lewis, aceitando elétrons, segundo a 

Reação I (HILAL et al., 2010; KABAY et al., 2010; MAHAN, 2005; COTTON e 

WILKINSON, 1988), apresentando uma constante de equilíbrio da ordem de 5,8 x 10-10 a    

25 ºC (KIRK-OTHMER, 1991).  

                                              B(OH)3 + H2O B(OH)4
-  +  H+                            (I) 

Dependendo do pH do meio, uma ou outra espécie será favorecida. Em pH baixo, 

observa-se o deslocamento da reação para a esquerda, enquanto um pH básico, para a direita 
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(POWER e WOODS, 1997). Isso pode ser verificado na curva de especiação do boro 

apresentada na Figura 2.2.   

 
 

Figura 2.2 - Especiação do boro em solução aquosa diluída em função do pH do meio 

Fonte: Adaptado de Hilal et al. (2010). 

 Entretanto, os valores de pH calculados com base nessa constante desviam 

consideravelmente dos medidos quando a concentração do ácido bórico é aumentada. O 

aumento da acidez tem sido atribuído ao equilíbrio secundário envolvendo reações de 

condensação entre o B(OH)3 e B(OH)4
-, tetraidroxiborato, para produzir poliboratos. A 

espécie trimérica B3O3(OH)4
-, provavelmente seja a mais importante desses íons complexos      

(KIRK-OTHMER, 1991).  

A aparente acidez do ácido bórico é aumentada também por eletrólitos fortes que 

modificam a estrutura e a atividade do solvente água e pelos reagentes que formam 

complexos B(OH)4
- e/ou ânions poliboratos. Mais de um mecanismo pode ocorrer quando 

sais ou íons metálicos estão envolvidos. Na presença de cloreto de cálcio em excesso, por 

exemplo, a força do ácido bórico torna-se comparável à dos ácidos carboxílicos. A ponto de 

essas soluções poderem ser normalmente tituladas com base forte na presença de fenolftaleína 

(KIRK-OTHMER, 1991).  

A presença de sais inorgânicos pode aumentar ou diminuir a solubilidade do ácido 

bórico em água. Tanto o cloreto de potássio como os sulfatos de sódio e de potássio 

aumentam a solubilidade. Em contrapartida, os cloretos de sódio e de lítio diminuem. Ânions 

básicos e outros nucleófilos especialmente boratos e fluoretos, aumentam significativamente a 

solubilidade do ácido bórico, formando poli-íons. O aumento da temperatura também 

favorece a solubilidade (Figura 2.3) (KIRK-OTHMER, 1991). 
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Figura 2.3 - Relação entre a solubilidade do ácido bórico em água e a temperatura 

Fonte: Minera Santa Rita, 2010. 

O ácido bórico é muito solúvel em uma variedade de solventes orgânicos (Tabela 2.1). 

Piridina, dioxano e dióis são conhecidos formadores de complexos com o ácido bórico 

(KIRK-OTHMER, 1991).  

Tabela 2.1 - Solubilidade de ácido bórico em solventes orgânicos 
Solvente Temperatura (ºC) Solubilidade (% peso) 

Glicerol (86,5 %) 20 21,1 

Glicerol, (98,5 %) 20 19,9 

Glicerol 25 17,5 

Etilenoglicol 25 18,5 

Propilenoglicol 25 15,1 

Dietilenoglicol 25 13,6 

Manitol (10 %) 25 6,62 

Metanol 25 173,9a 

Etanol 25 94,4a 

n-propanol 25 59,4a 

n-butanol 25 42,8a 

2-metilbutanol 25 35,3a 

Álcool isoamílico 25 2,39 

Acetona 25 0,6 

Metiletilcetona 20 0,7 

Acetato de etila 25 1,5 

Éter dietílico 20 0,008 
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Solvente Temperatura (ºC) Solubilidade (% peso) 

Dioxano 25 14,6a 

Piridina 25 70a 

Anilina 20 0,15 

Ácido acético (100 %) 30 6,3 

aSolubilidade em g/L.     

Fonte: Adaptado de KIRK-OTHMER (1991).                                                     

Quando aquecido, o ácido bórico perde uma molécula de água e forma o ácido 

metabórico, HBO2 (Reação II). Mantendo o aquecimento, se produz trióxido de boro, B2O3 

(MAHAN, 2005).   

B(OH)3 → HBO2  +  H2O(g)                                         (II) 

Existem grandes depósitos de boro na Turquia. Compreendendo cerca de 60% das 

reservas de boro do mundo. Apresentam-se sob a forma de minérios como colemanita, 

kermita e tincal. Uma das maneiras de produzir ácido bórico nessa região é através da reação 

da colemanita com ácido sulfúrico. Uma reação heterogênia sólido-líquido que promove a 

cristalização de sulfato de cálcio (CaSO4 . 2H2O), como subproduto. Este é, então, removido 

por filtração e o filtrado é resfriado a 40°C, promovendo a cristalização do ácido bórico                     

(BAYAT et al. 2011).   

2.2.6 Boro na água 

2.2.6.1 Boro em águas naturais 

Em águas naturais potáveis, geralmente o boro é encontrado em concentrações 

inferiores a 1,0 mg/L. Quando em concentrações acima desta, geralmente atribui-se a 

contaminação do manancial por fontes externas, como produtos de limpeza e efluentes 

industriais. Na água do mar, a concentração de boro é geralmente cerca de 5 a 6 mg/L, 

estando, portanto, presente em estuários marinhos, geralmente associado a outros sais 

(KOSEOGLU et al., 2008; APHA, 1992). Concentrações de 10 a 100 mg/L provocam danos 

ou mesmo a morte das plantas (SPIELHOLTZ et al., 1974).   

A Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011 dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementando e alterando a Resolução CONAMA de 
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nº 357, de 17 de março de 2005. Desse conjunto de leis foram sintetizadas as seguintes 

informações:   

• Águas doces (salinidade ≤ a 0,5 ‰) – Classes 1 e 2: 0,5 mg/L de Boro total; 

e Classe 3: 0,75 mg/L de Boro total; 

• Água salobras (salinidade entre 0,5 e 30 ‰) - Classes 1 e 2: 0,5 mg/L de 

boro; 

• Águas salinas (salinidade ≥ a 30 ‰) - Classes 1 e 2: 5,0 mg/L boro total.  

No Artigo 34, da resolução CONAMA nº 357, é especificado que os efluentes de 

quaisquer fontes poluidoras só poderão ser lançados, seja direta ou indiretamente, em corpos 

d'água, desde que, as condições e padrões previstos sejam obedecidos. Dentre os vários 

parâmetros especificados como padrões de lançamento de efluentes, estipula em seu parágrafo 

5º um valor máximo de 5,0 mg/L para boro total.     

2.2.6.2 Boro em águas de irrigação  

O boro é considerado um micronutriente essencial para o desenvolvimento saudável 

das plantas (HILAL et al., 2010; APHA, 1992), e pode estar naturalmente presente tanto no 

solo como em águas usadas na irrigação das culturas. É assimilável nas formas BO3
3- e B4O7

2, 

oriundos de minerais encontrados em determinados tipos de solo (HILAL et. al., 2010; 

FRANCISCO, 2002).     

Dependendo da cultura, a concentração de boro pode variar de 2,0 a 1,0 mg/L em 

águas de irrigação (APHA, 1992). Tanto o excesso como a carência de boro pode prejudicar o 

desenvolvimento da cultura (HILAL et al., 2010). Por isso é necessário o conhecimento das 

necessidades da cultura e o monitoramento dos teores de boro na água e no solo.  

2.2.6.3 Boro em águas de produção  

Dependendo do campo em que se produz petróleo e/ou gás a concentração de boro na 

água produzida é variável. Em 2007, foi apresentado por Gabardo, um levantamento dos 

teores de boro, dentre outros parâmetros, nos períodos de 2005 a 2006 e em dez anos (1996 a 

2006) em águas produzidas oriundas de produção off shore de petróleo e gás na costa 

brasileira. No período de 2005 a 2006, fazendo um análise detalhada em 23 amostras, foi 

verificado 36,4 mg/L como mediana dos resultados. Entre 1996 e 2006 a mediana dos 

resultados foi de 31,0 mg/L para 55 amostras. 
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O destino mais comum à água produzida é o mar. Em números mundiais, o volume 

descartado é da ordem de milhões - pouco mais de 70 milhões em 2006. No Brasil, no mesmo 

ano foi registrado cerca de 3% do valor mundial (GABARDO, 2007). Com isso, juntamente 

com a água produzida, o boro é descartado por ser de difícil remoção da água pelo tratamento 

dispensado à água produzida destinada ao descarte, ou mesmo por métodos convencionais de 

purificação (HILAL et al., 2010).   

2.2.7 Boro no solo 

A principal fonte de boro disponível no solo é proveniente da matéria orgânica. Parte 

desse boro é absorvida pelas plantas, parte é perdida devido à lixiviação e outra parte pode ser 

fixada por argilas. Esse boro fixado tende a se acumular, principalmente nas camadas 

superficiais do solo (GUPTA, 1968). 

Na maioria dos solos, em especial os que apresentam baixo pH, o boro se apresenta 

como ácido bórico indissociável. Sua liberação se dá preferencialmente em sítios de absorção 

radicular por fluxo de massa. Em solos que apresentam um pH elevado, o boro se apresenta 

na forma de ânion borato (de cálcio, magnésio e sódio), adsorvido à matriz do solo. (KIRKBY 

e RÖMHELD, 2007). 

Na agricultura são três as principais fontes de boro utilizado como adubo: Bórax 

(Na2B4O7.10H2O), solubor (Na2B4O7.5H2O + Na2B10O16.10H2O) e acido bórico (H3BO3). 

Apresentam respectivamente 11%, 20% e 17% de boro na composição. Dentre os fatores que 

aumentam a disponibilidade de boro no solo estão (LOPES, 1999): 

• pH entre 5 e 7; 

• condições adequadas de pluviosidade associado a baixas perdas por lixiviação; 

• níveis adequados de umidade do solo, favorecendo a decomposição da matéria 

orgânica e o crescimento adequado das raízes. 

Em solos de serrado o mineral primário é a turmalina. Esse mineral constitui 95% da 

reserva de boro nesse tipo de solo, porém muito resistente ao intemperismo. Em sedimentos e 

folhelhos verifica-se elevada intemperização. Fertilizantes contendo boro apresentam maior 

efeito residual em solos com altos teores de silte e argila em comparação com solos arenosos. 

Produtos com menor solubilidade em água (colemanita e ulexita) também apresentam maior 

efeito residual. Contudo, a principal fonte de boro no solo é a matéria orgânica. O boro 

orgânico é liberado por mineralização, uma vez que se apresenta ligado a ésteres que 

compõem a membrana celular de vegetais (MALAVOLTA, 1980; BELTRÃO et al., 2010). 
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Aparentemente, o grande número de pesquisas relacionadas ao boro nos solos se refere 

aos seus benefícios ou malefícios às plantas. Geralmente são considerados a quantidade de 

boro disponível, a quantidade de boro total e a capacidade de adsorção ou vulnerabilidade à 

lixiviação do solo.  

Viezzer et al. (1995) realizaram um estudo em amostras de oito vinhedos da Serra 

Gaúcha com o intuito de avaliar a adsorção de boro nos solos. Foram adicionadas diferentes 

concentrações de boro nos solos, em pH natural, objetivando determinar a concentração de 

equilíbrio. A adsorção máxima em cada solo foi determinada pela equação de Langmuir, que 

descreveu comportamento satisfatório apenas para metade das amostras. Os resultados da 

adsorção máxima dos solos obtidos com o estudo foram 71 a 416 mg/kg de solo.   

2.2.8 Ação biológica do boro 

 O boro elementar não é significativamente tóxico, nem pode ser classificado como 

veneno. No entanto, quando em pó muito fino, chega a ser duro e abrasivo, podendo causar 

indiretamente, problemas de pele, quando esfregada depois de contato com o pó 

(CORTECCI, 2002).  

Embora concentrações inferiores a 0,1 mg/L de boro sejam inofensivas ao consumo 

humano, uma doença denominada borismo é ocasionada quando boro é ingerido de forma 

contínua (APHA, 1992).   

Pequenas quantidades de boro são essenciais para o desenvolvimento sadio das 

plantas, sendo, no entanto, tóxico quando em grandes quantidades. A deficiência de boro 

aumenta a queda de botões florais, flores e frutos em desenvolvimento, e prejudica o 

estabelecimento de sementes e frutos (KIRKBY e RÖMHELD, 2007). 

Em análises de micronutrientes realizadas em plantas, são encontrados valores de 5 

ppm de boro na matéria seca de plantas deficientes, e até 1000 ppm em plantas que 

apresentam sintomas de toxidez. Geralmente, a faixa de valores normais fica entre 10 e 100 

ppm de boro, dependendo da espécie em análise (CUNHA, 1984).   

O boro é o mais incompreendido dos micronutrientes, embora seja sugerido que ele 

desempenhe funções importantíssimas em vegetais como o transporte de açúcar, a 

lignificação da parede celular, a estruturação da parede celular, o metabolismo de 

carboidratos, o metabolismo do RNA, divisão celular (DECHEN et. al., 1991), a respiração, o 

metabolismo do AIA (ácido indol-3-acético), o metabolismo dos fenóis, a função da 

membrana, a fixação de N2, o metabolismo do ascorbato e a diminuição da toxicidade de Al. 
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Alguns desses efeitos foram descritos por Marschner (1995) como uma cascata de efeitos 

secundários originados de falta de boro na parede celular e na interface membrana 

plasmática/parede celular (KIRKBY e RÖMHELD, 2007). 

 Embora vários estudos comprovem a importância desse micronutriente, não se sabe ao 

certo o efeito do boro em animais. Acredita-se que ele seja um elemento essencial na dieta 

humana, embora sua função bioquímica específica não tenha sido identificada claramente 

(KABAY et al, 2010). No entanto, Newnham (1994) faz menção em seu estudo da 

importância do boro no metabolismo e utilização do cálcio para estruturação óssea de 

humanos. Outros benefícios incluem a melhoria da função cerebral, resposta psicomotora, e 

resposta à ingestão de estrogênio por mulheres na pós-menopausa. Nielsen (1994) também 

reforça o estudo comentando sobre a eficácia do boro no tratamento de várias formas de 

artrite. 

2.2.9 Métodos de determinação de boro 

Ao longo dos anos a determinação de metais e semi-metais vem sendo aperfeiçoada. 

Hoje, métodos mais sofisticados e precisos são utilizados. Dentre eles destacam-se os 

métodos espectroscópicos, os quais se baseiam na medida da radiação produzida ou absorvida 

por moléculas ou espécies atômicas de interesse. Tais métodos são classificados segundo a 

região do espectro eletromagnético envolvido na determinação, ou seja, raios γ, raios Χ, 

ultravioleta (UV), visível, infravermelho (IV), microondas e radiofrequência (RF)     

(SKOOG, 2006). 

Os métodos espectroscópicos atômicos são considerados rápidos, convenientes e, em 

geral, altamente seletivos. Estão divididos em Espectrometria atômica ótica (Emissão 

atômica, Absorção atômica e Fluorescência atômica) e Espectrometria de massas atômicas. 

Na espectroscopia atômica a amostra deve se atomizada. Para tanto são utilizados como 

atomizadores o plasmas, chamas ou ainda, atomizadores eletrotérmicos (SKOOG, 2006).  

San e Brown (1997) fizeram uma revisão dos métodos de deteminação de boro 

realizados ao longo do tempo. Iniciando com os métodos colorimétricos com Curcumina, 

Carmim, Azul de Metileno e Azometina-H, os quais se baseiam na formação de um complexo 

colorido pela reação do boro com um destes reagentes, seguido da determinação de boro por 

espectrofotômetro. Outros métodos colorimétricos e fluorométricos também já foram 

utilizados. No entanto, além de estarem sujeitos a interferências, esses métodos apresentam 

baixa sensibilidade e precisão.  
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Vários métodos espectrométricos foram desenvolvidos para a determinação de boro. 

Dentre os utilizados em análises de rotina destacam-se: Espectrometria de emissão ótica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP OES), Espectrometria de massa por ionização térmica 

(TIMS), Espectrometria de massa de íons secundários (SIMS) e Espectrometria de massa com 

plasma indutivamente acoplado (ICP MS) (SAN e BROWN, 1997).  

Os métodos TIMS e SIMS são usados geralmente em determinações da composição 

isotópica de boro, entretanto se constituem métodos demorados, requerendo longa preparação 

e purificação da amostra (SAN e BROWN, 1997). 

Devido à simplicidade, sensibilidade e capacidade de realizar análises multi-

elementares o ICP OES foi muito difundido, sendo ainda hoje utilizado na determinação de 

metais e semi-metais. No entanto, ainda é um método susceptível a interferências, 

especialmente quando estão presentes elementos que emitem num comprimento de onda 

próximo ao do boro. Apresenta ainda, baixa sensibilidade na aplicação médica e nutricional 

quando são utilizados tecidos animais, os quais são geralmente pobres em boro                

(SAN e BROWN, 1997).  

O ICP-MS vem apresentando mais vantagens que o ICP-OES e demais métodos na 

determinação de boro. Sua vantagem em relação aos demais métodos se refere à elevada 

sensibilidade, baixos limites de detecção (em níveis de ppb) e medidas simultâneas da 

concentração de boro total e da razão isotópica de 10B e 11B, inclusive em amostras 

biológicas. Também é capaz de realizar determinação boro pelo método de diluição isotópica, 

que é considerado o mais preciso entre as determinações quantitativas (BROWN e HU, 1996).   

2.2.9.1 Espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplando (ICP OES)  

O método espectrométrico de emissão utilizando plasma indutivamente acoplado foi 

desenvolvido em meados dos anos 60, como um método rápido, sensível e conveniente para a 

determinação de metais em amostras de águas limpas e residuais (APHA, 1992).  

É uma técnica analítica multi-elementar baseada na emissão da radiação 

eletromagnética do espectro nas regiões do visível e ultravioleta por átomos neutros ou 

ionizados. Por essa técnica pode-se determinar metais, semi-metais e não-metais em vários 

tipos de amostras. Para tanto, utiliza-se o plasma, o qual proporciona a excitação dos 

elementos pela nebulização da amostra. Este se apresenta como uma nuvem de gases 

parcialmente ionizados a elevada temperatura e densidade, conferindo alta sensibilidade e 
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faixa linear de trabalho ampla às determinações. Sua energia é fornecida por uma fonte de 

rádio freqüência de 25 a 40 MHz, utilizando o gás argônio com pureza superior a 99%   

(SKOOG, 2006). 

 Os metais dissolvidos são determinados em amostras filtradas e aciduladas. Os metais 

totais são determinados após digestão apropriada. Sendo importante ter o cuidado de eliminar 

as interferências potenciais; especialmente quando os sólidos dissolvidos ultrapassam 1.500 

mg/L (APHA, 1992). 

O ICP é atualmente um dos mais populares dispositivos atomizadores. Pode ser 

utilizado na determinação de traços de elementos em amostras ambientais, derivados de 

petróleo, alimentos, amostras geológicas e biológicas, e no controle de qualidade industrial 

(SKOOG, 2006). 

Para a determinação dos elementos é necessário considerar alguns dados importantes 

peculiares a cada elemento com especificações do equipamento variáveis. Informações como 

o comprimento de onda, limite de detecção, concentração de calibração e o limite superior são 

essenciais. Há situações em que o comprimento de onda pode ser substituído por outro 

comprimento de onda (alternativo), desde que não prejudique a sensibilidade ou agrave a 

interferência espectral (APHA, 1992). 

2.3 Microemulsões    

 Muitos estudos vêm comprovando a importância das microemulsões através de sua 

aplicabilidade nos mais variados processos químicos e industriais. Devido a suas propriedades 

que favorecem a reatividade química pelo maior contato entre os componentes do sistema, 

comparado aos demais processos de interação entre líquidos sólidos e gases. Por exemplo, são 

realizados estudos envolvendo recuperação avançada em reservatórios de petróleo, 

combustíveis, lubrificantes, óleos de corte, inibidores de corrosão, revestimentos e 

acabamentos têxteis, detergentes, cosméticos, agroquímicos, alimentos, fármacos, remediação 

e desintoxicação ambiental, sínteses microporosas, aplicações analíticas, membranas líquidas, 

biotecnologia, reações químicas e sensores químicos (PAUL e MOULIK, 2001). 

2.3.1 Aspectos gerais sobre os tensoativos 

 Os tensoativos são moléculas que possuem em sua estrutura uma parte polar e outra 

apolar (Figura 2.4), também conhecidos como surfactantes. A característica anfifílica confere 
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atividade superficial devido a fenômenos de adsorção na superfície entre líquidos, líquido-gás 

e líquido-sólido, através da redução da tensão nessas regiões (DUARTE, 2001; SILVA, 

2008). Apresentam uma grande aplicabilidade industrial, por exemplo, como emulsificante, 

espumante e anti-espumante, molhante e solubilizante (MELO, 2008).  

 Quando em soluções aquosas, as moléculas dos tensoativos se orientam 

preferentemente nas interfaces, causando a desestabilização da tensão interfacial. As forças 

eletrostáticas atraem os grupos polares, sendo a parte hidrofóbica, repelida pela fase aquosa 

(TORAL, 1973). 

 

Figura 2.4 - Desenho representativo da molécula de tensoativo 

Dentre as características dos tensoativos destacam-se a capacidade de formar bolhas 

e espumas na superfície de líquidos (SILVA1, 2008). 

2.3.1.1 Classificação dos tensoativos  

Uma maneira de classificar os tensoativos é em função da carga apresentada pelo 

grupo polar (cabeça) quando dispostos em solução aquosa. Nesse caso podem ser: iônicos 

(catiônicos, aniônicos, anfóteros) e não-iônicos (SILVA1, 2008; VIANA, 1992). Também 

podem ser classificados quanto à estrutura química como monocatenário clássico, bicatenário 

clássico, tricatenário clássico, geminado, bolaforme com cadeias simples e duplas, e 

assimétrico, representados na Figura 2.5 (DUARTE, 2001). 

 

Figura 2.5 – Esquemático da classificação de tensoativos quanto à estrutura química:                        

a - monocatenário clássico; b - bicatenário clássico, c - tricatenário clássico; d – 

geminado; e - bolaforme com cadeias simples e duplas; f - assimétrico 

“cabeça” hidrofílica 

“cauda” hidrofóbica 
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2.3.1.2 Propriedades dos tensoativos  

2.3.1.2.1 Micelização boro em águas de produção 

A partir de determinada concentração, a certa temperatura, os tensoativos formam no 

meio aquoso estruturas conhecidas como micelas. Daí vem a expressão “concentração micelar 

crítica” (c.m.c). Ela é característica para cada tensoativo. Também são formados outros 

agregados os quais se comportam como moléculas ou íons. No caso dos tensoativos iônicos é 

o “Ponto de Kraft” que caracteriza o início da micelização. Para os não-iônicos, o “ponto de 

turbidez” (MARTELLUCCI e CHESTER, 1989).   

Na Figura 2.6 são apresentados desenho de micelas diretas e inversas. As micelas 

diretas são características de microemulsões de óleo em água, enquanto que as inversas, de 

água em óleo. É interessante observar o posicionamento da molécula tensoativa com sua parte 

hidrofílica voltada para as fases aquosa e a hidrofóbica para a fase orgânica (STOKES e 

EVANS, 1997).  

                                                                                            

 
Figura 2.6 – Desenho esquemático de micelas formadas: a – direta; b - inversa  

Fonte: Duarte, 2001.  

As moléculas de tensoativos tendem a agregar-se espontaneamente de modo a 

minimizar interações desfavoráveis, possibilitando a formação de uma diversidade de 

estruturas.  

2.3.1.2.2 Balanço hidrófilo-lipófilo (BHL)  

O BHL foi idealizado por Griffin (1954), estabelecendo uma classificação numérica 

referente às propriedades hidrófilas e lipófilas dos tensoativos. Refere-se à tendência ao 

caráter hidrofílico. Varia de 1 a 50, sendo característico para cada tensoativo. Com essa 

classificação é possível escolher o tensoativo ideal para determinado sistema.  
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Substâncias que apresentam moléculas com predomínio do caráter lipófilo são solúveis 

em substâncias apolares. Enquanto que moléculas com grupo hidrófilo maior são mais 

solúveis em solventes polares (MOURA, 1997). 

2.3.1.3 Tensoativos utilizados no estudo da extração de boro de água 

produzida sintética por sistema microemulsionado 

2.3.1.3.1 Cloreto de dodecilamônio (DAC) 

 O cloreto de dodecilamônio (DAC) é um sal quaternário de amônio. Segundo Lopes 

(2003), o DAC é um composto que apresenta propriedades tensoativas, pois reduz 

significativamente a tensão superficial e apresenta uma c.m.c. baixa, da ordem de 10-3 mol/L. 

Portanto, mesmo em pequena concentração mostra um bom desempenho como tensoativo 

catiônico. 

 O cloreto de dodecilamônio vem sendo muito utilizado como tensoativo. Dentre as 

suas diferentes utilizações como tensoativo destacam-se os estudos como inibidores de 

corrosão (CUSTÓDIO, 2006; SILVA, 2006; MOURA, 2002; SILVA, 2002), extração de 

metais (RAMOS, 1996), remoção de cor em efluentes têxteis (BELTRAME, 2006), 

dessulfurização do gás natural (LOPES, 2003).  

 Atualmente não foram encontrados estudos referentes à extração de boro por sistemas 

microemulsionados, ou mesmo utilizando DAC. O trabalho de extração, utilizando o 

tensoativo DAC, que mais se assemelha ao realizado, provavelmente, seja o desenvolvido por 

Ramos (1996), no qual estudou a extração de tungstênio. É dito isso devido ao tungstênio, um 

metal, apresentar-se em meio aquoso como íon tungstato. No caso do boro, um semi-metal, 

este se comporta como borato (HILAL et al., 2010; KABAY et al., 2010). 

2.3.1.3.2 Óleo de coco saponificado (OCS) 

  O OCS é um tensoativo aniônico muito utilizado em estudos envolvendo 

microemulsões. É um sabão resultante da reação entre ácidos graxos presente no óleo de coco 

e uma base forte, sob aquecimento. Nessa reação também é produzido o glicerol. Por ser um 

processo simples, sua síntese é muito comum e seus usos, os mais diversificados. Como 

tensoativo é utilizado em estudos referentes a inibição à corrosão (CUNHA, et al., 2009; 

ROSSI1 et al., 2007), dissolução de difenilcarbazida (ROSSI1 et. al., 2007), extração de metais 
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(MELO, 2008; LUCENA NETO, 2005; FORTE, 1998, MOURA, 1997; BARROS NETO, 

1996; LEITE, 1995), recuperação avançada de reservatórios de petróleo (PAULINO, 2007).  

2.3.2 Aspectos gerais sobre sistemas microemulsionados 

 Várias definições podem ser encontradas na literatura para caracterizar uma 

microemulsão. Esse termo, primeiramente usado por Hoar e Schulman (1943), refere-se a um 

sistema de alta agregação entre água e óleo na presença de substâncias de caráter anfifílico - 

tensoativos, ou tensoativos e cotensoativos (DUARTE, 2001; MOURA, 1997). Robb (1982) 

as definiu como sistemas dispersos, macroscopicamente homogêneos, termodinamicamente 

estáveis, transparentes ou translúcidos, monofásicos, opticamente isotópicos, formados a 

partir de uma aparente solubilização de líquidos imiscíveis na presença de agentes anfifílicos.   

 Dentre as principais características dessas dispersões se destacam a isotropia, 

estabilidade termodinâmica e transparência, além de promover uma baixa tensão superficial, 

grande estabilidade ao sistema e alto poder de solubilização de substâncias aquosas e oleosas 

(GOMES, 2009). Seu estudo fornece dados sobre a geometria das moléculas na fase dispersa 

(MOULIK e PAUL, 1998). 

 A diferença entre a microemulsão e a emulsão está no diâmetro da gotícula e na 

estabilidade do sistema. Na microemulsão o diâmetro da gotícula varia de 5 a 100 nm, 

enquanto que em emulsões varia entre 0,1 e 10 µm (MOULIK e PAUL, 1998). Quanto à 

estabilidade, apresenta-se muito mais estáveis que as emulsões. 

2.3.2.1 Estrutura 

Um modelo estrutural para microemulsões proposto por Schulman e Robert (1976) se 

aplica a formações contínuas tanto em óleo como em água, sendo observadas em ambas uma 

membrana com uma camada de tensoativos separadas por cotensoativos. Esse comportamento 

para as microgotículas não é observado quando são usadas razões 1:1 de água/óleo. Por isso, 

Scriven (1977) propôs o modelo de bicamadas contínuas e dinâmicas. Neste modelo, a 

estabilidade entre as fases é promovida pela localização dos tensoativos na interface do óleo 

com a água. Na Figura 2.7 estão representados possíveis agregados micelares em sistemas 

microemulsionados.     
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Figura 2.7 – Representação de agregados micelares: (a) micela esférica; (b) micela cilíndrica; 

(c) bicamadas; (d) vesículas esféricas; (e) micela inversa; (f) estrutura bicontínua 

A geometria estrutural das micelas na microemulsão é dependente do número de 

moléculas presentes na gotícula e da estrutura do tensoativo e cotensoativo (STOKES e 

EVANS, 1997).  

 

2.3.2.2 Classificação Winsor 

Em 1948, Winsor propôs uma classificação para os equilíbrios observados em função 

das fases água, óleo e as microemulsões, através de quatro sistemas que levam seu próprio 

nome, representados na Figura 2.8: 

 

• Winsor I (WI) – equilíbrio entre a fase microemulsionada e a fase orgânica (Fo) 

em excesso; 

• Winsor II (WII) – equilíbrio entre a fase microemulsionada e a fase aquosa (Fa) 

em excesso; 

• Winsor III (WIII) – equilíbrio entre as fases microemulsionada e as fases 

aquosa e orgânica, ambas em excesso; 
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• Winsor IV (WIV) – sistema macroscopicamente monofásico característico de 

microemulsão.  

 Os sistemas WII são geralmente usados em extrações de íons metálicos e substâncias 

biológicas (WATARAI, 1997).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Classificação de Winsor em função da natureza das fases envolvidas 

2.3.2.3 Diagrama de fases 

 Para representar sistemas formados por dois ou mais constituintes são utilizados os 

diagramas de fases ternários, quaternários e pseudoternários. Onde são delimitadas as regiões 

de miscibilidade do sistema.  

• Diagramas ternários - representam sistemas microemulsionados a três 

constituintes (tensoativo - T, fase orgânica - Fo, fase aquosa - Fa), formando 

um triângulo eqüilátero, em que cada vértice representa um dos componentes 

puros (Figura 2.9).  
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Figura 2.9 – Representação do diagrama ternário 

• Diagramas quaternários – representam sistemas microemulsionados a quatro 

constituintes (tensoativo, cotensoativo - C, fase orgânica e fase aquosa), 

formando um tetraedro com os constituintes puros em cada vértice          

(Figura 2.10). 

Figura 2.10 – Representação do diagrama quaternário 

• Diagramas pseudoternários – representam sistemas a quatro constituintes, em 

que cada vértice de um triângulo eqüilátero apresenta dois constituintes 

formando um pseudoconstituinte puro. É uma representação alternativa para a 

interpretação de diagramas quaternários (Figura 2.11).  
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Figura 2.11 – Representação de diagramas pseudoternários: (a) com Fa/T a razão constante – 

usados em estudos de difusão de luz; (b) com C/T a razão constante – usados 

em estudos de comportamento de fases em microemulsões  

Através dos diagramas pseudoternários é possível conhecer as zonas de existência de 

microemulsão. Portanto, na Figura 2.12, em “A” e “B” estão localizadas micelas do tipo 

óleo/água e água/óleo, respectivamente. Em “C”, as quantidades de óleo e água são iguais, 

com estruturas micelares de bicamadas contínuas e dinâmicas. Em “D”, são representadas 

estruturas lamelares, características de região com alta concentração de tensoativos. 
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Figura 2.12 - Representação gráfica do diagrama pseudoternário num sistema a quatro 

constituintes 

2.3.2.4 Parâmetros que influenciam o comportamento das microemulsões 

O comportamento das microemulsões é influenciado principalmente pela natureza do 

tensoativo, natureza e concentração do cotensoativo, razão em massa de 

tensoativo/cotensoativo (C/T), temperatura, salinidade e a natureza do óleo que compõe a 

microemulsão. Outros fatores também influenciam, porém não de forma tão significante. 

2.3.2.4.1 Tensoativo 

A escolha do tensoativo ideal para determinado sistema é de extrema importante. Por 

exemplo, em sistemas de extração, sua interação com o elemento objeto da extração é 

essencial para a eficiência do processo (BARROS NETO, 1996). O tensoativo ideal para a 

obtenção de sistemas microemulsionados do tipo água/óleo são os que apresentam caráter 

tendendo ao hidrofóbico. E para obtenção de microemulsões do tipo óleo/água, tensoativos de 

caráter que tende ao hidrofílico (ROSSI2 et al., 2007; PRINCE, 1977). 
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2.3.2.4.2 Cotensoativo 

Geralmente, álcoois que tenham 4 a 8 carbonos são mais eficientes como cotensoativo 

(BARROS NETO, 1996), desempenhando um papel semelhante ao dos tensoativos, por 

apresentarem um grupamento polar (-OH) e outro apolar (-R) (DUARTE, 2001). 

A presença e tamanho da cadeia carbônica do cotensoativo influenciam nas 

propriedades fisico-químicas da microemulsões (KUMAR e SENGH, 1990). Pois, minimiza a 

repulsão entre as extremidades polares dos tensoativos, promovendo uma redução moderada 

da tensão interfacial. Devem ser parcialmente solúveis em ambas as fases, aquosa e orgânica 

(BELTRAME 2006). 

2.3.2.4.3 Razão cotensoativo/tensoativo (C/T) 

A solubilidade do sistema e a viscosidade da microemulsão são influenciadas pela 

razão C/T. Sendo verificado que o aumento dessa razão amplia, até certo ponto, a região de 

microemulsão, devido à diminuição da quantidade de tensoativo (BARROS NETO, 1996; 

LEITE, 1995). Em sistemas com OCS, a diminuição da razão C/T favorece a formação de 

precipitado, característico da região de WIV+S (RAMOS, 1996). 

2.3.2.4.4 Temperatura 

Na presença de tensoativo iônico, o aumento da temperatura do sistema provoca a 

redução da capacidade hidrofóbica e o aumento da capacidade hidrofílica do tensoativo. A 

microemulsão passa, então a solubilizar melhor o tensoativo e a fase aquosa, comportamento 

verificado em microemulsão O/A. Podendo ser verificado a transição do sistema WII a WIII e 

a WIV (DUARTE, 2001). Porém, esse comportamento não é tão pronunciado devido a 

dissociação simultânea dos contra-íons da parte hidrofílica (BOURRELL e SCHECHTER, 

1988). Para os tensoativos não-iônicos, o comportamento verificado é oposto, com o sistema 

passando de WI a WIII e a WII, em microemulsão característica de A/O            

(BELTRAME, 2006).  
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2.3.2.4.5 Salinidade 

A salinidade influencia na afinidade do tensoativo pelas fases aquosa ou oleosa. Com 

aumento da salinidade as forças Coulombianas reduzem a afinidade entre a parte polar dos 

tensoativos e a água, tendendo estas a apresentar afinidade pelo óleo (DUARTE, 2001). 

A presença de sal promove o aparecimento da região de WII e consequente 

diminuição da fase microemulsionada. Esta é a região geralmente utilizada em sistemas de 

extração, caracterizada por existência das fases microemulsionada e aquosa em excesso 

(DANTAS et al., 2003; DANTAS, et al., 2001; BARROS NETO, 1996; LEITE, 1995). O sal 

geralmente escolhido em estudos de extração é o cloreto de sódio, principalmente por ser de 

baixo custo e por apresenta em água o íon Na+, comum ao OCS.  

2.3.2.4.6 Fase orgânica 

As propriedades verificadas na interface sofrem influência da estrutura da fase 

orgânica, especialmente no que diz respeito ao tamanho da cadeia carbônica. Um 

hidrocarboneto com cadeia curta ou alta polaridade favorece a solvatação na interface com o 

tensoativo. Enquanto que cadeiras longas reduzem a interação entre as gotículas influenciando 

no comportamento da região microemulsionada através da diminuição da solubilização 

(LEUNG e SHAH, 1987). 

2.4 Planejamento experimental para o estudo da extração de boro em 

água produzida sintética 

 Para a modelagem experimental de misturas, o planejamento utilizado difere com 

relação aos utilizados para apenas um componente mesmo que considerando n variáveis 

(BARROS NETO, 2007). Considera-se a soma das porcentagens dos componentes da mistura 

como sendo 100%. Portanto, uma determinada mistura de “q” componente é representada por: 

  
(2.1) 

 Assim, mesmo que se queira modificar as propriedades da mistura, novas proporções 

deverão continuar obedecendo a esse princípio básico. Esse método vem sendo aplicado em 
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estudos científicos, na engenharia e em especial na indústria, configurando-se como uma 

adaptação dos planejamentos convencionais (BARROS NETO, 2007). 

 Para sistemas com três fatores independentes, os experimentos realizados 

correspondem a pontos dentro de um cubo. No entanto, caso se refira a uma mistura de três 

componente, deve-se obedecer ao princípio de que o somatórios das frações de cada 

componente deve ser igual a 1, ou seja:  x1 + x2 + x3 = 1. Essa restrição define um triângulo 

eqüilátero inscrito num cubo como observado na Figura 2.13 (BARROS NETO, 2007).  

 

Figura 2.13 – (a) O espaço experimental para processos com três fatores independentes inclui 

todos os postos dentro do cubo. (b) Uma superfície de resposta para todas as 

possíveis misturas dos componentes 1, 2, e 3. (c) Suas curvas de isoresposta. 

Fonte: Adaptado de Barros Neto (2007). 

 As possíveis composições numa mistura ternária são representadas pelos pontos 

pertencentes ao triângulo. Nos vértices, tem-se os componentes puros ou pseudo-puros. Nos 

lados, misturas binárias e, no interior do triângulo, os pontos correspondentes à mistura dos 

três componentes. A interpretação da relação entre a variação de propriedades com a 

composição da mistura é melhor estudada através da superfície de resposta. O diagrama 

triangular é gerado quando a superfície de resposta é representada por suas curvas de iso-

resposta. (BARROS NETO, 2007). 

 O tipo de modelo previamente escolhido determinará as composições estatisticamente 

mais adequadas para obtenção das estimativas dos parâmetros. Para tanto, vários modelos são 

apresentados. O mais simples é o modelo aditivo, ou linear. Em misturas ternárias ele é dado 

por:  
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(2.2) 

Com a restrição previamente imposta para mistura em que x1 + x2 + x3 = 1. Considerando-se 

e rearranjando a equação, tem-se: 

                                             (2.3) 

  Quando o modelo linear não se mostra satisfatório são feitos ajustes para o modelo 

quadrático. Para este modelo, a expressão geral apresenta dez termos, os quais são 

complementos do modelo anterior, devido às associações. A expressão geral o modelo passa a 

ser:  

      (2.4)  

onde:   e  , com i ≠ j.   

 Na Figura 2.14 são mostradas superfícies de resposta para os modelos linear e 

quadrático considerando uma mistura com três componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – (a) Superfície de resposta de um modelo para uma mistura de três componentes, 

com  . (b) Superfície de resposta de um modelo quadrático de uma 

mistura de três componentes, com .  

 

 Em (a), o modelo pode ser determinado usando-se somente as respostas medidas para os 

componentes puros, que correspondem aos vértices do triângulo de base. O modelo 
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quadrático (b) pode ser determinado usando-se somente as respostas medidas para os 

componentes puros e para as misturas binárias representadas pelos pontos médios dos três 

lados do triângulo (BARROS NETO, 2007).      

 Geralmente o modelo quadrático consegue reproduzir de maneira satisfatória as 

respostas, já que apresenta tanto os termos do modelo linear como os referentes às interações 

entres os termos cruzados. No entanto, um outro modelo conhecido com modelo cúbico é 

geralmente  utilizado quando o modelo quadrático se mostra insuficiente. Isso pode ocorrer 

quando efeitos não aditivos que envolvem a presença de três componentes simultaneamente 

sejam importantes para descrever respostas de pontos internos ao triângulo               

(BARROS NETO, 2007). 
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3 Estado da Arte 
 
 

 

Neste Capítulo consta um levantamento dos estudos realizados referentes aos métodos 

de separação e extração de boro de diversas origens, bem como os estudos de extração 

fazendo uso de sistemas microemulsionados. 

3.1 Métodos de separação de boro 

Dentre os motivos que levam a extração ou separação de boro de determinada matriz 

destacam-se a purificação de água para uso em irrigação, a recuperação do boro para 

aproveitamento em outros processos industriais e sua separação quando se constitui um 

contaminante. Muitos métodos são aplicados para remoção do boro de solos, águas naturais 

ou artificiais e salmouras. Muitas dessas salmouras possuem uma concentração de boro tal 

que poderia ser removido em escala econômica na forma de ácido bórico (OCCIDENTAL 

PETROLEUM CORPORATION, 1974). 

 Bayat et al. (2011) estudaram a produção de ácido bórico a partir da colemita, através 

de processos de lixiviação química e biológica. Na lixiviação química os parâmetros 

considerados foram a concentração de ácido oxálico, temperatura, tempo de agitação e razão 

sólido-líquido. Sendo verificado o aumento da taxa de dissolução quando a concentração de 

ácido oxálico e temperatura são aumentadas, e que esta diminui com o aumento da razão 

sólido-líquido. A eficiência de extração de ácido bórico nesse método foi de 97,89% sob 

condições ótimas (d100 = 0.075 mm; 5% de sólidos em peso, ácido oxálico a 0,55 mol/L, 

temperatura de 80 ± 2ºC, agitação a 150 rpm, tempo de lixiviação de 90 minutos e amostra de 

colemita com 28.05% de B2O3). Na lixiviação biológica foi utilizado o fungo Aspergillus 

Niger obtendo-se eficiência de extração de ácido bórico da colemita da ordem de 90,18%. As 

condições ótimas utilizadas nesse método foram temperatura de 25 ±  2ºC, razão sólido-

líquido de 5% em peso, d100 = 0,075 mm, agitação a 150 rpm, população inicial de fungos 

inóculos de cerca de 3x107 células/mL e tempo de reação de 21 dias. Ficando comprovado a 

eficiência do processo de biolixiviação com o Aspergillus Niger como uma alternativa ou 
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complemento aos processos físico-químicos convencionais de tratamento de colemanita, 

embora apresente o tempo como principal inconveniente. 

A extração de boro de água salina geralmente não é um processo simples. Dentre as 

tecnologias atuais para remoção de boro nessas condições destaca-se o uso de membranas de 

osmose reversa em ciclo e com pH modificado, a troca iônica através de membranas seletivas 

para boro, e um processo hibrido com membrana de filtração-adsorção. Estes métodos têm se 

mostrado eficientes na extração de boro de águas salinas. Em especial o último, que associa 

elevada eficiência e baixos custos de operação (HILAL, et al., 2010; KABAY, et al., 2010).  

O boro é tido como um contaminante em compostos de urânio utilizados como fonte 

de energia em usinas nucleares. Quando presente em reações nucleares, o boro atua como 

absorvedor de nêutrons, comprometendo a qualidade e o desempenho dos combustíveis. 

Nesses casos, o boro geralmente é separado através de extração com solvente ou por troca 

iônica. Baseando-se nisso, Ogura et. al. (2009) estudaram a separação do boro de compostos 

de urânio por troca iônica utilizando colunas de polipropileno e resina catiônica Dowex AG 

50W-X8 a 100-200 mesh, em meio clorídrico a 0,25 M. Nessas condições, o boro é eluído. As 

amostras obtidas foram analisadas por Espectrometria de massas de alta resolução com 

plasma indutivamente acoplado (HRICP-MS) para determinação da concentração de boro. 

Constataram, então, a eficiência do método na separação de boro do combustível aliado à 

técnica analítica utilizada.  

Devido ao processo convencional de extração de boro de solos com água quente 

apresentar inconvenientes, especialmente relacionados à dificuldade na padronização e ao 

tempo dispensado no processo, o desenvolvimento de métodos alternativos práticos e 

eficientes vêm se mostrando uma necessidade.  

Oliveira Neto et al. (2009) realizaram um estudo da extração de boro de solos 

considerando sua mobilidade no perfil do solo e a eficiência dos métodos de extração a 

quente, Mehlich-1 e Mehlich-3, utilizando como planta teste o girassol. Confirmaram a 

mobilidade do boro em todas as profundidades do perfil, observando que, mesmo tendo sido 

verificadas capacidades de extração diferenciadas, o uso desses extratantes possibilitou a 

avaliação da biodisponibilidade desse micronutriente para o girassol. Portanto, configuram-se 

extratores válidos para análises de boro em solos.    

Um estudo de extração de boro por adsorção utilizando óxido de cério como 

adsorvente foi realizado por Öztürk e Kavak (2008). O estudo estatístico foi realizado 

avaliando os parâmetros: temperatura (20 e 40 °C), tipo de partícula (granular ou pulverizada) 

e pH inicial da solução de boro (6,18 e 10). O estudo do equilíbrio das isotermas foi realizado 
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segundo as equação de modelo de adsorção de Langmuir e Freundlich. A extração máxima foi 

verificada em solução de boro a pH natural (6,18) a 40 °C  com partículas de óxido de cério 

pulverizadas. As variáveis que influenciaram na adsorção de boro a partir de 5% de 

probabilidade foram a temperatura, temperatura-tipo de partícula e pH-temperatura-tipo de 

partícula, nessa sequência.    

Gazi e Bicak (2007) realizaram o estudo de viabilidade do terpolímero com funções do 

2-hidroxietilamino propileno glicol para uso em resinas extratoras de boro. Os resultados 

encontrados foram satisfatórios para remoção de traços de boro em água.  Mais de 95% de 

boro foi extraído pela resina com um tempo de contato inferior a 30 minutos. Para o estudo 

foi utilizada uma solução de ácido bórico a 100 mg/L. Após a extração o boro é recuperado 

pela acidificação do meio com HCl 4 mol/L e a resina regenerada com NaOH 0,1 mol/L. 

No método proposto por Reis et al. (2006) para a extração de boro em solos utiliza-se 

uma solução de sulfato de alumínio a 5 mmol/L como extratante. A determinação de Boro 

após a extração foi realizada pelo método espectrofotométrico de azometina-H. Em seu estudo 

também foram utilizadas soluções extratoras de CaCl2, BaCl2, para efeito de comparação. A 

eficiência de extração se mostrou semelhante para os três extratantes, porém, o extratante 

Al2(SO4)3 foi mais eficiente na redução da cor do filtrado tornando o método menos 

trabalhoso. A substituição do aquecimento sob refluxo pelo banho de ultra-som favoreceu a 

extração com o extratante Al2(SO4)3. Portanto, o método proposto conferiu praticidade, boa 

reprodutibilidade e viabilidade para seu uso em análises laboratoriais de rotina para extrações 

de boro de solos.   

Abrel (1997) realizou um estudo de extração e determinação de elementos de interesse 

agronômico em amostras de solo, plantas e resíduos. Os elementos estudados foram alumínio, 

boro, cálcio, cádmio, cromo, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, sódio, 

níquel, fósforo, chumbo e enxofre, com suas concentrações determinadas por espectrometria 

de absorção atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP AES). O boro foi um dos 

elementos que apresentou dificuldade de determinação por essa técnica; sendo, por isso, 

também determinado por fotometria. O método de extração estudado utiliza um forno de 

microondas doméstico e uma solução extratora de BaCl2. Esse método apresentou uma boa 

correlação (r = 0.960) nas 13 amostras de solo processadas pelo método de refluxo em água e 

o método proposto, usando ICP-AES. Sendo que a quantificação por ICP-AES também não 

diferiu significativamente do método espectrofotométrico (r =0.980). Portanto, trata-se de 

uma boa alternativa ao método convencional de refluxo com água quente, que desprende 

tempo e cuidados especiais.  
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O método de extração de boro de soluções aquosas utilizando derivados do ácido 

salicílico e álcool isoamílico redeu uma patente à Occidental Petroleum Corporation em 1974. 

Na verdade trata-se do aprimoramento da patente intitulada “Extração de boro a partir de 

soluções aquosas com derivados de ácido salicílico”, por Willard D. Peterson e atribuída à 

Occidental Petroleum Corporation. Na patente em questão é proporcionado o contato da 

solução aquosa com o ácido salicílico (ou um sal dele, insolúvel em água, nuclear substituído 

por um radical alquila, arila, alcaril ou cicloalquil, contendo no mínimo 11 átomos de 

carbono) e o álcool isoamílico como extratante, na razão de 10 a 100% em volume. Foi 

verificado que o boro é seqüestrado pelo derivado do ácido, enquanto que o álcool isoamílico 

auxilia no aumento da porcentagem de extração, alcançando até 79,1%. Nesse documento 

também são apresentados dados referentes ao estudo prévio de extração de boro utilizando 

apenas os alcoóis como agentes extratantes. O butanol foi um dos utilizados, porém, não 

superou as porcentagens de extração verificadas para o álcool isoamílico. Por isso, não foi um 

dos alcoóis escolhidos para dar continuidade ao estudo (OCCIDENTAL PETROLEUM 

CORPORATION, 1974).      

Spielholtz et. al. (1974) determinaram boro em água do mar por espectroscopia de 

absorção atômica (AAS). Como a sensibilidade dessa técnica é baixa para a determinação de 

boro nesse tipo de amostra, o boro foi previamente extraído por um solvente orgânico com um 

agente quelante. O elemento concentrado foi então analisado por AAS. Sendo verificado um 

aumento da sensibilidade do método. Os resultados obtidos foram comparados com os obtidos 

por métodos colorimétricos padrões e mostraram-se satisfatórios. Constituindo-se um método 

do simples, rápido e preciso para a determinação de boro em água do mar.  

Algumas técnicas foram desenvolvidas para a separação de boro em soluções aquosas 

salinas e salmouras, seja para aproveitamento desse importante elemento ou para 

reaproveitamento da água na agricultura. A troca iônica sólida é uma delas, porém apresenta 

inconvenientes principalmente relacionados aos grandes volumes de soluções para baixas 

quantidades recuperadas, e dentre outros inconvenientes, a contaminação e saturação das 

resinas. A extração líquido-líquido utilizando compostos que complexam com o boro e o 

carream da fase aquosa à orgânica é outra técnica. Geralmente os extratantes utilizados são 

dióis, catecóis e certos álcoois alifáticos. Desde 1967 são publicados trabalhos utilizando 

álcool isoamílico em processos de extração de boro (OCCIDENTAL PETROLEUM 

CORPORATION, 1974) 
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3.2 Extração por sistemas microemulsionados 

A extração por microemulsões é um tipo de extração por solvente líquido-líquido na 

qual se verifica o favorecimento tanto da recuperação como da purificação de metais 

presentes em soluções aquosas, constituindo-se uma técnica eficiente de separação. Por isso, 

tão utilizada nos mais diversos setores da indústria seja na extração de metais, fabricação de 

medicamentos, tratamento de águas, etc (ROSSI2 et al., 2007).   

Trata-se de um método indireto em que duas fases líquidas imiscíveis ou parcialmente 

miscíveis são postas em contato na presença de um solvente que favorece a troca de massas 

do soluto entre os componentes (CRITTENDE, 1991). No entanto, a qualidade da extração 

está relacionada com a natureza da fase orgânica, geralmente constituída pelo diluente, e 

extratante. Dentre as várias reações envolvidas no processo merecem destaque a solvatação, a 

quelação e a troca iônica (BARROS NETO, 1996). 

A aplicação de microemulsão é governada pelas propriedades de tensão interfacial 

(baixa) e razão superfície/volume entre as fases (elevada), da ordem de 104 m2/L. Isso 

possibilita um contato maior entre as fases dispersa e contínua, aumentando a cinética da 

extração devido ao transporte seletivo do analito da fase aquosa à orgânica (DUARTE, 2001). 

O processo de recuperação ocorre em duas etapas: extração e reextração. A primeira 

consiste na remoção do analito da fase aquosa à orgânica (região de microemulsão). Na 

segunda, a fase microemulsionada rica em analito é acidificada. A hidrofilia do meio e 

ionização do tensoativo são reduzidas, obtendo-se uma nova fase aquosa rica em analito. Para 

a extração de cátions metálicos pode-se alcançar percentuais de extração superiores a 98 % 

numa única etapa (DUARTE, 2001). Isso evidencia a eficiência e importância dessa 

metodologia.  

Melo (2008) desenvolveu estudos referentes à digestão de sedimentos de curtume 

visando a caracterização do sedimento e a extração de cromo do efluente através de 

microemulsão. Dos três métodos de digestão estudados, o da EPA foi escolhido para 

continuidade com os estudos de extração de cromo por ter apresentado o melhor percentual de 

digestão da amostra (95,77%). Na extração do cromo foram utilizados três métodos referentes 

às regiões de Winsor iniciais dos pontos. No método 1 os pontos localizaram-se na região de 

WII, sendo utilizada como Fa a solução ácida digerida. No método 2, a partir de uma 

microemulsão (WIV) com água destilada como Fa, adicionou-se solução ácida digerida até 

obtenção de sistema WII. No método III, partiu-se de solução ácida digerida diluída em 

NaOH 0,01 N, com pontos na região de WIII. Os sistemas foram preparados com o tensoativo 
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OCS, cotensoativo butanol, fase orgânica querosene e fase aquosa a 2% de NaCl específica 

em cada método. O método 2 mostrou uma eficiente extração de cromo, 96,59%, em pH 3,5. 

Com base nesse resultado um novo sistema foi montado comparando-se os métodos 2 e 3, 

obtendo-se, respectivamente, 99,76% e 99,62% de extração de cromo. Mesmo assim, o 

método 3 foi considerado mais eficiente devido ao menor volume de microemulsão gerado.  

Beltrame (2006) fez estudos referentes à extração de cor de efluentes oriundos da 

indústria têxtil, por sistemas microemulsionados, como alternativa aos tratamentos 

convencionais. Os sistemas foram compostos pelo tensoativo DAC, fase orgânica querosene, 

fase aquosa água ou efluente, cotensoativos: álcool isoamílico, butanol e octanol. Foi 

verificada a influência dos fatores: pH, razão C/T, coeficiente de distribuição, concentração 

inicial do corante, salinidade, temperatura, relação das fases, capacidade de carga da 

microemulsão e reextração do corante. A porcentagem de extração após otimização dos 

sistemas foi de 99%.  

Lucena Neto (2005) estudou a influência do tensoativo na extração seletiva do gálio e 

alumínio. Os três tensoativos utilizados no estudo foram o 12-N,N-dietil-amino-9,10-

dihidroxiestearato de sódio (aminado), OCS e KELEX-100. Os sistemas foram compostos 

pelos tensoativos específicos em cada sistema, cotensoativo álcool isoamílico, fase orgânica 

querosene e fase aquosa licor de Bayer. Para otimização do processo foram realizados estudos 

referentes à influência dos parâmetros: tipo de tensoativo, razão C/T, pH e concentração dos 

metais na fase aquosa inicial. Com o tensoativo KELEX-100, foram obtidos percentuais de 

extração de 100 e 99,99% para o gálio e alumínio, respectivamente. Para o tensoativo 

aminado, extrações de 96,6 e 98,8% para gálio e alumínio, respectivamente. E com o OCS, 

extrações de 88 e 85%, para o gálio e alumínio, respectivamente. Na etapa de reextração 

apenas o sistema com OCS não apresentou 100%, mas 84 e 92%. Um sistema otimizado foi 

então, aplicado na extração de gálio em extrator de pratos perfurados recíprocos (EPPR). A 

taxa de recuperação final por esse método foi de 95 e 97% para gálio e alumínio, 

respectivamente.  

Silva (2002) também realizou estudos referentes à extração de cromo utilizando 

sistemas microemulsionados. Porém, aplicado a resíduos sólidos da indústria de 

galvanoplastia, como uma das técnicas de recuperação do cromo dos resíduos previamente 

extraídos por HCl a frio. No sistema de extração por microemulsão foi utilizado o tensoativo 

OCS, cotensoativos butanol e álcool isoamílico, fase orgânica querosene, e como fase aquosa 

o extrato do lodo crômico a 57%, em pH 2. Embora tenha obtido uma porcentagem de 

extração de cromo da ordem de 92%, o método foi considerado ineficiente quanto à 
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seletividade do metal, pois cerca de 99% de alumínio também foi extraído. No entanto, 

apresenta como vantagem o fato do cromo ser recuperado na forma de solução concentrada, 

podendo ser utilizado tanto nessa como em outras indústrias. O sistema com butanol se 

mostrou mais eficiente, embora os resultados obtidos com álcool isoamílico não tenham 

apresentado diferença significativa. 

Forte (1998) realizou o estudo da extração de metais pesados utilizando microemulsão. 

Os elementos estudados foram o cromo, cobre, ferro, manganês, níquel e chumbo. Os 

sistemas de estudo foram compostos pelo tensoativo OCS, cotensoativo butanol, fase orgânica 

querosene e como fase aquosa uma solução do metal a cerca de 1,5 g/L a 2% de NaCl. Na 

primeira etapa de extração foram obtidos percentuais superiores a 98% para todos os metais. 

Na etapa de reextração, os metais que apresentaram os melhores percentuais foram: 100% 

para cobre e manganês, 95,85% para o níquel e 66,55% para o cromo.  

Barros Neto (1996) estudou a extração de cobre por sistemas microemulsionados 

como alternativa aos métodos de extração convencionais. Foi dado enfoque à otimização e 

modelagem. Para montagem dos sistemas foram utilizados como tensoativos os sabões 

obtidos a partir dos óleos de coco (OCS), mamona (OMS), castanha do Pará e maracujá, e o 

tensoativo dodecilsulfato de sódio. Os cotensoativos utilizados foram: butanol, hexanol e 

octanol. A fase orgânica utilizada foi o querosene. E para a fase aquosa fez uso de uma 

solução de CuSO4 a 0,02 mol/L e 2% de NaCl. O sistema que apresentou melhor extração 

(cerca de 99,9%) foi composto por OCS, butanol, querosene, solução aquosa de CuSO4 a 0,02 

mol/L e 2% de NaCl, em pH entre 3 e 4. Sendo atingidos 100% na etapa de reextração de 

cobre. 

Ramos (1996) desenvolveu uma técnica de extração de tungstênio por sistemas 

microemulsionados em etapas de extração e reextração. Diferentemente dos outros metais o 

tungstênio se comporta em fase aquosa sob a forma de íon tungstato. Por isso, foi utilizado o 

tensoativo catiônico cloreto de dodecilamônio. Foi obtida uma eficiência de extração de 

tungstênio em torno de 90%. Os demais constituintes do sistema de extração foram: 

cotensoativo butanol, fase orgânica querosene e fase aquosa solução Na2WO4 a 0,3% e 0,8% 

de NaCl. 
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4 Metodologia Experimental 
 
 

 

A abordagem dada nesse Capítulo se refere à apresentação da parte prática realizada em 

laboratórios. Aqui estão discriminados os materiais, reagentes e equipamentos utilizados, bem 

como todo o procedimento experimental executado no “Estudo da extração de boro de água 

produzida sintética por sistema microemulsionado”. 

4.1 Materiais  
- Barra magnética; - Suporte para pesagem de tubos; 

- Estante para tubos de ensaio; - Tubos graduados tipo Falcon (plástico, 15 mL); 

- Espátula; - Vidrarias, válvulas e conexões em geral. 

- Dessecador;  

 

4.2 Reagentes 
- Ácido bórico P.A. (Vetec - 99,5%); - Dodecilamina (Acrosorganics - 98,0%); 

- Ácido sulfúrico (Vetec - 95,99%); - Éter etílico P.A.-A.C.S. (Vetec - 99,5%); 

- Álcool amílico ISO P.A. (CRQ - 98,5%); - Heptano P. A. (Vetec - mistura de isômeros); 

- Álcool butílico P.A.-A.C.S. (Vetec - 99,4%); - Hidróxido de sódio (Synth - 97%); 

- Cloreto de sódio P.A. (Qhemis 99,4%); - Óleo de coco (Coco e Cia); 

- Cloreto de sódio monarca (Salinor - 99,4%); - Querosene (PETROBRAS). 

 

4.3 Equipamentos 
- Agitador mecânico (Phoenix AP-56);  - Deionizador (USFilter UHQ, OS, MK3); 

- Agitador magnético (Fisatom 752); - Densímetro (Anton Paar DMA-4500M); 

- Agitador/aquecedor (Tecnal TE-089); - FAAS (Varian AA 240); 

- Balança analítica (Precisa 240); - FT-IV (Thermo Nicolet Nexus 470);  

- Bomba à vácuo (Goldsun 0411); - ICP OES (Thermo Scientific iCAP 6300); 

- Centrífuga (Janetzkit-32c; Hermlez200 A); - pH-metro (Digimed DM-20). 
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4.4 Procedimento experimental 

4.4.1 Síntese dos tensoativos 

4.4.1.1 Síntese do cloreto de dodecilamônio (DAC) 

 O tensoativo catiônico DAC foi sintetizado no LTT. Trata-se de um sal de fácil 

obtenção apartir de uma única etapa de neutralização, em que se prioriza a utilização do ácido 

(HCl) gasoso para reduzir a possibilidade de contaminação, garantindo rendimentos da ordem 

de 80% (MOURA, 2002). Na Figura 4.1 pode ser visto um sistema montado para a síntese do 

tensoativo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 - Fotografia do sistema montado para a síntese do Cloreto de dodecilamônio 

Para a obtenção do tensoativo, faz-se reagir o H2SO4 contido em um funil de 

separação com o NaCl no kitassato. O HCl produzido na forma gasosa passa pelo primeiro 

frasco lavador, conduzindo-se ao segundo, contendo uma mistura de Dodecilamina e éter 

etílico a frio (meio inerte), na proporção 1:2. O HCl é borbulhado na mistura, possibilitando a 

formação do Cloreto de dodecilamônio (Figura 4.2). Os vapores resultantes ao final do 

processo são exauridos pelo exaustor da capela ou incorporados à água contida num béquer ao 

final do sistema. As reações III e IV ocorridas nesse experimento estão apresentadas logo 

abaixo. Após a síntese, o sal é lavado com éter etílico, filtrado a vácuo e mantido em 

dessecador. Todo o procedimento é realizado em capela com sistema de exaustão 

(BELTRAME, 2006; LOPES, 2003; MOURA, 2002; RAMOS, 1996). 

                         H2SO4(l)   +   NaCl(s)          HCl(g)                                               (III) 

CH3(CH2)11NH2(l)    +    HCl(g)    →  CH3(CH2)11NH3Cl(s)                                 (IV) 
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Figura 4.2 - Desenho representativo da molécula do tensoativo catiônico cloreto de 

dodecilamônio  

4.4.1.2 Síntese do óleo de coco saponificado (OCS) 

 O tensoativo aniônico OCS foi sintetizado no LTT. Também de fácil obtenção tanto 

em relação aos custos e disponibilidade de reagentes, como na simplicidade do procedimento 

de obtenção. Na Figura 4.3 é apresentado um esquema que descreve a obtenção desse 

tensoativo. Vários pesquisadores sintetizaram o OCS, um dos tensoativos mais utilizado nas 

pesquisas realizadas no LTT, apresentando uma eficiência de extração de metais de até 99% 

(MELO, 2008; DUARTE, 2001; MOURA, 1997; BARROS NETO, 1996, LEITE, 1995)   

 

Figura 4.3 - Esquema da obtenção do tensoativo OCS 

 O tensoativo OCS é o conhecido “sabão de coco”, resultado da hidrólise de um tipo de 

éster denominado glicerídeo. A reação ocorrida nesse experimento está representada na 

Figura 4.4.  
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Figura 4.4 - Reação de saponificação ocorrida na síntese do tensoativo OCS  

4.4.2 Caracterização dos tensoativos 

Os tensoativos sintetizados cloreto de dodecilamônio e OCS, cuja descrição de síntese 

consta nos itens 4.4.1.1 e 4.4.1.2, foram caracterizados por Espectroscopia no Infravermelho 

com Transformada de Fourier (FT-IR) pelo método de transmissão em pastilhas de KBr. Essa 

determinação foi realizada no Laboratório de Colóides da UFRN. As especificações do 

equipamento estão descritas na sequência. 

- Fabricante: Thermo Nicolet; 

 - Modelo: Nexus 470 FT-IR; 

 - Região de varredura: Infra-vermelho médio; 

 - Nº de scans: 32; 

- Resolução: 4. 

4.5 Estudo da extração de boro de água produzida sintética por sistema 

microemulsionado  

O desenvolvimento da parte experimental realizada nessa etapa está esquematizado na 

Figura 4.5. Nessa etapa de estudo foi levado em consideração a eficiência de extração de boro 

quanto ao tensoativo (catiônico e aniônico), cotensoativo (butanol e álcool isoamílico), fase 

orgânica (querosene e heptano) e fase aquosa a pH 9,98. Esses constituintes estão 

representados por T, C, Fo e Fa, respectivamente. A razão C/T utilizada foi quatro e o 
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percentual da fase orgânica para todos os pontos de estudo foi fixada em 5%. As composições 

calculadas para os pontos de cada sistema estudado estão apresentadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Composição dos componentes dos pontos 1, 2 e 3 dos sistemas de extração de 

boro 

PONTO 
COMPOSIÇÃO (%) 

C/T Fo Fa 

1 50 5 45 

2 35 5 60 

3 20 5 75 

 

 

Figura 4.5 – Esquemático da metodologia experimental de extração de boro de água 

produzida sintética por sistema microemulsionado 
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4.5.1 Escolha dos Pontos 

 Para a realização desse estudo foram escolhidos pontos com maior percentual de fase 

aquosa, tendo-se fixado o percentual de fase orgânica. Cada sistema foi montado para três 

pontos de composições diferentes em relação aos constituintes de um diagrama 

pseudoternário.  Estes pontos foram escolhidos de acordo com estudos do comportamento de 

fases em diagramas pseudoternários realizados em estudos anteriores e estão localizados em 

vermelho nas Figuras 4.6 e 4.7. Para esse estudo os pontos escolhidos localizaram-se na 

região de Winsor II.   

 

Figura 4.6 – Diagrama base para a escolha dos pontos estudados com o tensoativo DAC  

Fonte: Adaptado de Ramos (1996). 

 

Figura 4.7 – Diagrama base para a escolha dos pontos estudados com o tensoativo OCS 

Fonte: Adaptado de Barros Neto (1996). 
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4.5.2 Identificação dos pontos 

 A nomenclatura utilizada para identificação dos pontos é baseada na fórmula 

TCFoi,onde: 

• T – Letra inicial da sigla do tensoativo; 

• C – Cotensoativo; 

• Fo – Fase orgânica; 

• i – 1, 2 ou 3, dependendo da composição do ponto. 

4.5.3 Procedimento metodológico para a extração de boro   

 A metodologia utilizada para a extração de boro consiste em escolher pontos com 

porcentagem crescente de fase aquosa e decrescente de C/T, dentro da região de Winsor II, 

em que se observam as fases microemulsionada e aquosa em excesso - fase aquosa resultante. 

Então, a fase aquosa foi separada, pesada e analisasa por ICP OES. 

4.5.4 Determinação do volume das fases resultantes 

 Cada ponto em estudo foi preparado em tubos graduados do tipo Falcon através da 

pesagem e posterior agitação dos constituintes C/T, fase orgânica e fase aquosa. Após a 

agitação os pontos foram mantidos em repouso para permitir a separação das fases do sistema 

WII. Então, os volumes total, de fase aquosa resultante e de microemulsão foram verificados. 

4.5.5 Equações para o cálculo do percentual de extração de boro 

O percentual de extração de boro foi calculado de acordo com as Equações: 

           ma =  VFai .  CFai                                                                                      (4.5) 

        mr = VFar  .  CFar                                                                                      (4.6) 

                

(4.7) 

 



CAPÍTULO 4 – Metodologia Experimental 
  
 

52 
Zildiany Ibiapina Meneses, Julho/2011 

Em que: 

ma = massa de boro adicionada ao sistema; 

mr = massa de boro retida na fase aquosa resultante após extração; 

VFai =  volume da fase aquosa inicial; 

VFar =  volume da fase aquosa resultante após a extração; 

CFai =  concentração de boro na fase aquosa inicial; 

CFar =  concentração de boro na fase aquosa resultante após a extração; 

%EB = percentual de extração de boro. 

4.6 Planejamento experimental para o estudo da extração de boro em 

água produzida sintética 

 A determinação das condições de extração e o estudo dos percentuais de extração 

foram realizados por meio de três pontos diferentes em relação ao percentual de seus 

constituintes. Nesse estudo, considera-se que cada ponto é constituído por pseudo-

componentes. Nos quais, a razão mássica total da mistura é igual a 1 (um). Trata-se de um 

planejamento experimental misto 22, em que, para cada sistema montado, tem-se 2 

tensoativos, 2 cotensoativos, 2 fases orgânicas e 1 fase aquosa. Todas as possíveis interações 

foram realizadas, perfazendo um total de 12 experimentos para cada sistema. Ou seja, foram 

realizados 24 experimentos ao todo: 12 para sistemas com o tensoativo DAC e 12 para 

sistemas com o tensoativo OCS. A metodologia utilizada para tratamento dos dados  

referentes a esse estudo da extração de boro é a Rede Simplex (BARROS NETO, 2007), 

também conhecida como rede Scheffé (DANTAS, 2003). Para tanto, utilizou-se o programa 

computacional Statistica 8.0. Trata-se de um planejamento experimental para misturas  

denominado Método Simplex com ponto central.       

4.7 Determinação da concentração de boro das fases aquosas inicial e 

resultante 

 A quantificação de boro presente na fase aquosa inicial (Fai) e fase aquosa resultante 

(Far) obtida após a extração, foi realizada por Espectrometria de emissão ótica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES). Trata-se de uma ótima ferramenta para a determinação de 

concentrações traço de elementos, sendo indicada para determinações de boro. As análises 
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foram realizadas no laboratório do NUPPRAR por técnico especializado segundo a 

metodologia da EPA, cujas especificações e condições de trabalho para o equipamento, gerais 

e específicas para o boro, são descritas a seguir: 

• Especificacoes: ICP OES iCAP 6300 Duo (axial e radial); 

• Marca: Thermo Scientific; 

• Fonte de calor: Plasma; 

• Faixa de trabalho: ppb;  

• Padrões de calibração: 6 padrões (50, 100, 500, 1000, 2500 e 5000 ppb);  

• Limites de trabalho para o método:  

- Limite de detecção (LD): 0,4 ppb; 

- Limite de quantificação (LQ): 1,4 ppb; 

• Comprimento de onda: 208,969 nm; 

• Taxa rotação da bomba: 100 rpm; 

• Potencia do RF: 1150 W; 

• Taxa de rotação da bomba em análise: 50 rpm; 

• Tempo de relaxamento da bomba: 5 s; 

• Fluxo do gás auxiliar: 0,5 L/min; 

• Gás: Argônio 5.0 up. 

 A concentração de boro na fase microemulsionada é determinada indiretamente pela 

diferença entre as concentrações das fases aquosas iniciais e resultantes através de balanço de 

massas. 
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5 Resultados e Discussão 
 
 

 

Esse Capítulo apresenta os resultados obtidos através dos experimentos desenvolvidos 

com o objetivo de extrair boro de uma água produzida sintética na faixa de concentrações 

geralmente encontradas para boro em águas produzidas. Também são levantadas discussões 

referentes aos resultados, permitindo compreender parte da natureza das questões envolvidas 

nesse estudo. O capítulo está estruturado de modo a permitir a compreensão geral do trabalho 

proposto.  

5.1 Síntese e caracterização do tensoativo cloreto de dodecilamônio 

(DAC) 

 O tensoativo DAC sintetizado no LTT foi caracterizado por FT-IV. Na Figura 5.1 

pode ser visualizado o tensoativo pronto para a preparação dos sistemas. As informações 

referentes à sua caracterização estão no Anexo A.1, onde é apresentado o espectro obtido na 

análise. Dentre as bandas características apresentadas nesse tensoativo destacam-se as 

referentes aos estiramentos N-H de -NH3+ (3400 cm-1), C-Halifático de CH2 e CH3 (2918 e 2849 

cm-1), deformações angulares em N-H de -NH3+ (1627 e 1518 cm-1) C-Halifático de CH2 e CH3 

(1461 cm-1), C-H de (CH2)n (730 cm-1).  

 

Figura 5.1 - Fotografia do tensoativo cloreto de dodecilamônio pronto para uso 
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5.2 Síntese e caracterização do tensoativo óleo de coco saponificado 

(OCS) 

 Na Figura 5.2 pode ser visualizado o tensoativo aniônico OCS pronto para utilização 

na preparação dos sistemas. Após sua síntese no LTT, o OCS foi analisado por FT-IV. Dessa 

análise obteve-se o espectro apresentado no Anexo A.2. Merecem destaque as bandas de 

deformações axiais: O-H de hidrogênio intermolecular (3419 cm-1), C-Halifático de CH2 e CH3 

(2922 e 2849 cm-1), C=O-O- (1561 cm-1), C-O de álcool (1023 cm-1); deformações angulares: 

C-H de CH2 e CH3 (1425 cm-1), C-H de (CH2)n (723 cm-1).  

 

Figura 5.2 - Fotografia do tensoativo OCS pronto para uso 

5.3 Estudo da extração de boro de água produzida sintética por sistema 

microemulsionado  

 Para cada sistema foram escolhidos três pontos de composições diferentes dos 

constituintes de um diagrama pseudoternário (cotensoativo/tensoativo - C/T, fase orgânica - 

Fo, fase aquosa - Fa), em sequência decrescente do percentual C/T, e fixa de Fo, com todos os 

pontos na região de Winsor II .  

 Na Tabela 5.1 estão os resultados referentes aos sistemas com o tensoativo DAC e na 

Tabela 5.2, os referentes aos sistemas com o tensoativo OCS. Os Gráficos foram gerados a 

partir dos dados das Tabelas, os quais mostram a relação entre o percentual de extração de 

boro, a composição dos constituintes e o volume de fase aquosa resultante em cada sistema.  

 A princípio, a discussão dos resultados será feita para cada tensoativo separadamente, 

e ao final, ambos serão considerados.  
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5.3.1 Extração de boro utilizando DAC 

 Os resultados apresentados na Tabela 5.1 mostram que o percentual de C/T e o 

percentual de fase aquosa configuram-se como variáveis significativas na extração de boro 

por microemulsão. O Diagrama de Pareto (Figura 5.3) gerado com esses dados mostra a 

significância dessas variáveis nos resultados obtidos.  

Tabela 5.1 – Resultados obtidos no estudo da extração de boro com o tensoativo DAC  

Ponto: D - DAC; B - butanol; A – álcool isoamílico; q - querosene; h - heptano; 1, 2 e 3 - pontos com massas de 
fase aquosa adicionadas de aproximadamente 4,5 mL, 6,0 mL e 7,5 mL, respectivamente. C/T – razão 
cotensoativo/tensoativo = 4; Fo - fase orgânica; Fa – fase aquosa; mFai - massa da fase aquosa inicialmente 
adicionada; mFar - massa da fase aquosa resultante; VFar - volume da fase aquosa resultante; CFai - concentração 
de boro na fase aquosa inicial; CFar - concentração de boro na fase aquosa resultante após a extração; ma - massa 
de boro adicionada ao sistema; mr - massa de boro retida na fase aquosa resultante após a extração; %EB - 
percentual de extração de boro. 

 

Figura 5.3 – Diagrama de Pareto referente aos dados dos sistemas com DAC (modelo linear) 

C/T (%) Fo (%) Fa (%) mFai(g) mFar (g) VFar (mL) CFai (mg/L) CFar (mg/L) ma (10-3mg) mr (10-3mg)

DBq1 50,05 5,03 44,92 4,5001 3,0559 3,50 3,602 3,368 16,2094 11,7880 27,28

DBq2 34,84 5,10 60,06 6,0325 5,1649 6,00 3,602 2,365 21,7291 14,1900 34,70

DBq3 19,97 4,98 75,04 7,5246 7,2880 8,30 3,602 3,101 27,1036 25,7383 5,04

DBh1 49,90 5,19 44,91 4,5059 3,1036 3,50 3,602 3,264 16,2303 11,4240 29,61

DBh2 34,94 5,02 60,04 6,0347 5,2391 6,10 3,602 3,067 21,7370 18,7087 13,93

DBh3 20,00 5,03 74,97 7,5108 7,3114 8,00 3,602 2,270 27,0539 18,1600 32,87

DAq1 50,03 5,00 44,97 4,4992 3,6055 4,30 3,602 2,309 16,2061 9,9287 38,73

DAq2 33,70 4,84 61,45 6,3903 5,8241 6,50 3,602 2,679 23,0179 17,4135 24,35

DAq3 20,55 4,96 74,49 7,5082 7,2840 8,00 3,602 2,755 27,0445 22,0400 18,50

DAh1 49,96 5,03 45,01 4,5155 3,6699 3,90 3,602 2,130 16,2648 8,3070 48,93

DAh2 35,14 5,00 59,86 5,9966 5,9797 6,70 3,602 2,082 21,5998 13,9494 35,42

DAh3 20,08 5,01 74,91 7,5082 7,3243 8,20 3,602 1,984 27,0445 16,2688 39,84

PONTO
COMPOSIÇÃO Dados de Fai e Far Cálculo da massa de B

%EB
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 Ao analisar os dados do Diagrama e da Tabela supracitados, percebem-se 

comportamentos distintos nos percentuais de extração de boro obtidos segundo o tipo de fase 

óleo.  

 Observa-se a melhora gradual dos percentuais de extração de boro nos pontos 1, para 

cada sistema estudado (Figura 5.4). Nesse ponto o percentual de cotensoativo/tensoativo é de 

aproximadamente 50%, variando-se o cotensoativo e a fase orgânica.  Dentre esses sistemas o 

que apresentou melhor percentual de extração de boro é composto por álcool isoamílico e 

heptano.  

 

%EB – percentual de extração de boro; (a) Sistemas com DAC, butanol, querosene; (b) Sistemas com DAC, 

butanol, heptano; (c) Sistemas com DAC, álcool isoamílico, querosene; (d) Sistemas com DAC, álcool 

isoamílico, heptano. 

Figura 5.4 – Gráfico representativo dos percentuais de extração de boro em relação aos 

sistemas com DAC 
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 Os sistemas cuja fase orgânica é o heptano apresentaram um comportamento 

semelhante nos pontos 1, 2 e 3 de cada sistema, ou seja, quanto maior a quantidade de álcool 

isoamílico, melhor a eficiência de extração. Esse comportamento não é seguido pelos sistemas 

cujo cotensoativo é o butanol, o percentual de extração de boro obtido na presença do butanol 

variou não só em relação à sua quantidade, como também em relação à fase orgânica 

(querosene e heptano). Mesmo assim, a significância do efeito do cotensoativo não se iguala 

àqueles referentes ao percentual da razão cotensoativo/tensoativo e de fase aquosa. 

 As diferenças existentes entre os dois álcoois utilizados como cotensoativos são 

notáveis, especialmente quando se leva em consideração o tipo de cadeia carbônica e a 

solubilidade em água. O butanol é moderadamente solúvel em água devido ao equilíbrio 

existente entre as tendências opostas à solubilidade. Os sistemas com butanol se compararam 

apenas nos pontos onde a concentração de cotensoativo/tensoativo é elevada. Configurando-

se o segundo melhor valor. Porém, o comportamento observado para os pontos 2 e 3 foram 

praticamente opostos, com uma maior proximidade dos valores entre os pontos 2 (com 

querosene) e 3 (com heptano). Ou seja, para o querosene, o ponto que apresentou percentual 

de cotensoativo/tensoativo intermediária é um sistema mais eficiente na extração de boro 

quando comparado ao mesmo ponto utilizando o heptano. Enquanto que o ponto como menor 

percentual de cotensoativo/tensoativo apresentou um comportamento oposto. Acredita-se que 

a relação entre a quantidade de butanol e de querosene utilizada nos pontos estudados, 

influenciam na formação das micelas e, consequentemente, pode afetar  a eficiência de 

extração. Isso requer um estudo  mais detalhado para sua confirmação. 

 Como o boro tem grande afinidade com hidroxilas, se determinado cotensoativo 

apresenta maior afinidade pela água, a tendência é que este se ligue ao boro que será 

parcialmente carreado à fase aquosa resultante após a extração. O butanol, por exemplo, 

solubiliza cerca de 42,8 g/L de ácido bórico (KIRK-OTHMER, 1991). Isso justifica em parte 

os menores percentuais de extração de boro verificados nos sistemas com butanol. Barros 

Neto (1996) estudou a transferência do cotensoativo butanol para a fase aquosa resultante, 

constatando que esse efeito é agravado em pontos com maiores percentuais de fase aquosa.  

 O álcool isoamílico (C5H12O), por sua vez, apresenta cadeia curta, mas ramificada, 

sendo menos solúvel em água que o butanol. No entanto, solubiliza cerca de 2,39% (em peso) 

de boro (KIRK-OTHMER, 1991). Com base nisso, desde 1974, o álcool isoamílico vem 

sendo usado como solvente em extrações líquido-líquido de boro em soluções aquosas 

(GRANNEN, 1974). Isso justifica em parte os melhores percentuais de extração de boro 

verificados nesses sistemas. 
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 O percentual de extração de boro foi apresentado como sendo mais significativo 

nesses sistemas, mesmo assim, tais percentuais foram próximos a 50%. Esses percentuais de 

extração podem ser explicados pelo fato do boro, um semi-metal, se comportar como borato, 

e de acordo com estudos de especiação de boro, a espécie em questão é favorecida com o 

aumento do pH do meio (HILAL et al., 2010; KABAY et al., 2010). Porém, à medida que a 

elevação do pH favorece a disponibilidade da espécie aniônica [B(OH)4
-], provoca a redução 

da eficiência do tensoativo catiônico (DAC), o qual passa a comportar-se como amina, 

diminuindo sua eficência de extração como tensoativo. A melhor explicação para esse 

comportamento é a perda da capacidade tensoativa do DAC quando em pH elevado.     

 O outro efeito que se mostrou significativo nesse conjunto de dados se refere à fase 

aquosa resultante após a extração. Analisando o Gráfico da Figura 5.5, comparando com os 

volumes iniciais de fase aquosa utilizados na preparação dos pontos, percebe-se um 

comportamento diferente ao geralmente observado em estudos de extração de metais por 

sistemas microemulsionados. Pois, nesses casos, após a extração, os volumes de fase aquosa 

resultante são inferiores aos volumes de fase aquosa adicionados. Partindo-se do pré-suposto 

que a microemulsão contém água em sua composição.  

Os pontos escolhidos nesse estudo encontram-se na região de WII, portanto, após a 

mistura dos constituintes do sistema e separação das fases microemulsionada e aquosa 

resultante, o volume dessa última deveria ser inferior ao volume de fase aquosa adicionado 

inicialmente. No entanto, nos pontos ricos em fase aquosa foi verificado um volume de fase 

aquosa resultante superior ao adicionada inicialmente. Isso foi verificado nos sistemas 

referentes aos pontos 2 e 3.  

Nos cálculos convencionais de extração de metais por sistemas microemulsionados é 

feita uma equivalência entre o volume e a massa da fase aquosa inicial e da fase aquosa 

resultante.  Como os pontos 1, 2 e 3 em cada sistema foram preparados com massas fixadas 

de fases aquosas iniciais de 4,5 mL, 6,0 mL e 7,5 mL, respectivamente; partindo da 

equivalência inicial, a fase aquosa resultante da maioria dos pontos se mostrou superior à fase 

aquosa inicialmente adicionada (Figura 5.5). Devido a isso, foram determinadas a densidade 

real da fase aquosa inicial e da água. Pois, os cálculos anteriores basearam-se na proximidade 

das densidades da água e da fase aquosa inicial, sendo em torno de 1 g/cm3. O valor obtido 

para a densidade da fase aquosa inicial foi de 1,011 g/cm3. Muito próxima à encontrada para a 

água (0,997 g/cm3). Ambas as densidades determinadas a 25 °C. Atribuindo-se o valor 

diferenciado, e pouco significativo, aos 2% de NaCl da fase aquosa inicial. Confirmando a 
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teoria praticada nos cálculos do percentual de extração por sistemas microemulsionados. Essa 

informação levanta três hipóteses:  

 

 

VFar – volume de fase aquosa resultante após a extração; (a) Sistemas com DAC, butanol, querosene;                

(b) Sistemas com DAC, butanol, heptano; (c) Sistemas com DAC, álcool isoamílico, querosene; (d) Sistemas 

com DAC, álcool isoamílico, heptano. 

Figura 5.5 – Gráfico representativo dos volumes de fase aquosa resultante obtidos em relação 

aos sistemas com DAC 

• Os pontos que apresentaram um volume de fase aquosa resultante superior ao 

volume considerado para a fase aquosa inicial, na realidade, são classificados 

como WI, e não, WII;  

• A fase aquosa resultante é composta por quantidades significativas dos demais 

constituintes do sistema, a ponto de influenciar em seu volume total;  
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• O boro presente na fase aquosa resultante forma espécies que conferem 

aumento do volume à solução devido a seus arranjos estruturais. 

A primeira hipótese é contestada pelos experimentos prévios realizados para 

identificação da classificação de Winsor. Cujo procedimento consta no Capítulo 4, referente à 

Metodologia Experimental. Outra questão que rebate essa hipótese é o fato de que as massas 

das fases aquosas resultantes não aumentaram; pelo contrário, diminuíram, comprovando que 

algo mais leve substituiu parte da água. Confirmando que todos os pontos podem ser 

classificados como WII.  

A segunda hipótese parece ser a que melhor representa o comportamento do volume 

da fase aquosa resultante dos sistemas, visto que foram observados cristais, supostamente do 

tensoativo, aderidos às tampas dos tubos utilizados no preparo dos pontos. Isso foi verificado 

após a secagem natural das tampas à temperatura ambiente.   

A terceira hipótese não deve ser descartada, pois pode ser associada à segunda 

hipótese, mesmo que isso não tenha sido verificado nos sistemas do ponto 1. 

Portanto, acredita-se que parte dos constituintes do sistema (tensoativo, cotensoativo, 

fase orgânica) estejam presentes na fase aquosa resultante. A justificativa para os pontos 

pobres em cotensoativo/tensoativo é a de que, nessa situação, as micelas não suportariam a 

mesma quantidade de água verificada nos demais, agravado pelo fato de que em pH elevado o 

DAC perca parte de sua propriedade tensoativa. Um indício de que isso ocorra é o fato já 

comentado referente ao material cristalizado nas tampas. Acredita-se que esse material, 

pouco, mas perceptível, seja oriundo do DAC, devido à semelhança com seus cristais.   

5.3.2 Extração de boro utilizando OCS 

 Os resultados da extração de boro utilizando OCS como tensoativo estão apresentados 

na Tabela 5.2, bem como as demais informações referentes aos sistemas. Percebe-se que, ao 

invés do boro ser extraído da fase aquosa resultante, ele foi incorporado. Porém, tanto o 

Diagrama de Pareto (Figura 5.6) como os gráficos referentes aos sistemas com OCS 

demonstram quão significante é sua ação nos sistemas estudados.  

 

 



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussão 
  
 

62 
Zildiany Ibiapina Meneses, Julho/2011 

Tabela 5.2 - Resultados obtidos no estudo da extração de boro com o tensoativo OCS  

Ponto: O - OCS; B - butanol; A – álcool isoamílico; q - querosene; h - heptano; 1, 2 e 3 - pontos com massas de 
fase aquosa adicionadas de aproximadamente 4,5 mL, 6,0 mL e 7,5 mL, respectivamente. C/T – razão 
cotensoativo/tensoativo = 4; Fo - fase orgânica; Fa – fase aquosa; mFai - massa da fase aquosa inicialmente 
adicionada; mFar - massa da fase aquosa resultante; mPrecip. - massa do precipitado; VFar - volume da fase aquosa 
resultante; CFai - concentração de boro na fase aquosa inicial; CFar - concentração de boro na fase aquosa 
resultante após a extração; ma - massa de boro adicionada ao sistema; mr - massa de boro retida na fase aquosa 
resultante após a extração; %EB - percentual de extração de boro. 

 

 

Figura 5.6 – Diagrama de Pareto referente aos dados dos sistemas com OCS (modelo linear) 

 Os valores obtidos para o percentual de extração de boro, além de serem todos 

negativos, apresentam um comportamento regular em relação aos pontos 1, 2 e 3 (Figura 5.7). 

Com a incorporação de boro à fase aquosa resultante dependente do volume de fase aquosa 

inicialmente adicionado. 

 

C/T (%) Fo (%) Fa (%) mFai(g) mFar (g) mP recip. (g) VFar (mL) CFai (ppm) CFar (ppm) ma (10
-3 

mg) mr (10
-3 

mg)

OBq1 49,85 5,06 45,09 4,5261 3,1328 0,0246 3,50 3,602 15,420 16,3030 53,9700 -231,04

OBq2 35,01 5,02 59,97 6,0056 4,9506 0,0211 5,60 3,602 10,360 21,6322 58,0160 -168,19

OBq3 19,95 5,10 74,95 7,5201 7,0049 0,0137 7,60 3,602 6,483 27,0874 49,2708 -81,90

OBh1 49,96 5,00 45,04 4,5142 3,1914 0,0225 3,75 3,602 16,420 16,2601 61,5750 -278,69

OBh2 35,10 5,01 59,89 6,0225 4,9997 0,0173 5,70 3,602 9,698 21,6930 55,2786 -154,82

OBh3 20,02 5,03 74,95 7,5041 7,1109 0,0159 7,90 3,602 6,349 27,0298 50,1571 -85,56

OAq1 49,89 5,06 45,05 4,5150 3,6244 0,0282 4,10 3,602 14,630 16,2630 59,9830 -268,83

OAq2 34,99 5,01 60,00 6,0172 5,3940 0,0175 5,80 3,602 9,043 21,6740 52,4494 -141,99

OAq3 20,00 5,04 74,96 7,5189 7,2142 0,0114 7,80 3,602 6,558 27,0831 51,1524 -88,87

OAh1 49,89 5,05 45,06 4,5227 3,7292 0,0256 4,25 3,602 12,780 16,2908 54,3150 -233,41

OAh2 35,10 5,03 59,87 6,0035 5,4525 0,0215 6,20 3,602 8,838 21,6246 54,7956 -153,39

OAh3 20,00 5,00 75,00 7,5197 7,2662 0,0110 7,90 3,602 6,617 27,0860 52,2743 -92,99

PONTO
COMPOSIÇÃO Dados de Fai, Far e Precipitado Cálculo da massa de B 

%EB



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussão 
  
 

63 
Zildiany Ibiapina Meneses, Julho/2011 

 

%EB – percentual de extração de boro; (a) Sistemas com OCS, butanol, querosene; (b) Sistemas com OCS, 

butanol, heptano; (c) Sistemas com OCS, álcool isoamílico, querosene; (d) Sistemas com OCS, álcool 

isoamílico, heptano. 

Figura 5.7 – Gráfico representativo dos percentuais de extração de boro em relação aos 

sistemas com OCS 

 No entanto, é interessante destacar que nesse tipo de mistura estudada, a diminuição 

do percentual de um dos componentes, reflete no percentual dos demais para que seja mantida 

a relação existente entre eles, em que o somatório dos percentuais dos componentes da 

mistura é igual a 100%. Nesse caso, o aumento da fase aquosa inicial, tendo fixado a fase 

orgânica, implica em aumento do percentual referente à razão cotensoativo/tensoativo.   
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Observando os valores obtidos, fazendo-se a correlação entre o percentual de fase 

aquosa adicionada e o de cotensoativo/tensoativo, acredita-se que esses valores sejam 

influenciados bem mais pela quantidade de tensoativo no meio. Pois o OCS pode apresentar 

glicerol em sua composição, na forma de subproduto da reação de obtenção do tensoativo. 

Lembrando-se que o boro apresenta grande afinidade por álcoois, sendo estes parcialmente 

solúveis em fase aquosa.  

VFar – volume de fase aquosa resultante após a extração; (a) Sistemas com OCS, butanol, querosene; (b) Sistemas 

com OCS, butanol, heptano; (c) Sistemas com OCS, álcool isoamílico, querosene; (d) Sistemas com OCS, álcool 

isoamílico, heptano. 

Figura 5.8 – Gráfico representativo dos volumes de fase aquosa resultante obtidos em relação 

aos sistemas com OCS 
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No Diagrama de Pareto da Figura 5.6, essa significância é de 8 de fase aquosa para 25 

de cotensoativo/tensoativo, respectivamente. Portanto, aqui é sugerido que a presença de 

glicerol no OCS favoreceu a permanência do boro na fase aquosa resultante e a incorporação 

do proveniente da fase orgânica. Nesse caso, o butanol, que é mais solúvel em água que o 

álcool isoamílico auxilia nessa extração de boro da fase orgânica para a fase aquosa 

resultante.  

A significância da fase aquosa inicial no percentual de extração de boro, não se deve 

desprezada. Pois, tanto o Diagrama de Pareto como a Tabela 5.3 e o Gráfico 5.8 confirmam 

isso. Para uma melhor compreensão do comportamento observado no estudo de extração de 

boro com OCS, a discussão será conduzida de maneira diferente, ou seja, ao invés de se 

referir à extração de boro da fase aquosa à fase de microemulsão, será feito referência à sua 

incorporação à fase aquosa resultante após a extração. A Tabela 5.3 mostra um 

comportamento decrescente na incorporação de boro à fase aquosa resultante. Em outras 

palavras, quanto maior o percentual de cotensoativo/tensoativo mais boro é incorporado à fase 

aquosa resultante. Isso reforça a hipótese da atuação do glicerol do OCS. Grupta (1968) cita 

que a principal fonte do boro disponível no solo é a matéria orgânica. Devido à sua grande 

afinidade com compostos orgânicos. Isso nos leva a crer que o boro seja proveniente dos 

compostos orgânicos que compõem o sistema: querosene, heptano, butanol e o próprio OCS.  

O querosene oriundo do boro poderia se explicado com base na teoria orgânica da 

origem do petróleo, por se trata de um derivado do petróleo. Baseando-se nisso, foram 

realizados alguns estudos preliminares por Espectrometria de absorção atômica com chama  

(FAAS) em amostras de querosene, heptano, butanol e álcool isoamílico. Foram obtidas  

concentrações médias de 161,6 mg/L para o querosene, over para o heptano, 33,6 mg/L para o 

butanol e 57,3 mg/L para o álcool isoamílico. Como essa técnica não é precisa para a 

determinação de boro, tais resultados devem ser repetidos utilizando, por exemplo, ICP MS 

ou ICP OES com adaptador para análise desse tipo de amostra, ou ainda, outra técnica que 

proporcione sensibilidade e não esteja sujeita às interferências comumente constatadas em 

determinações de boro.  

Quanto ao OCS, como o boro está presente em vejetais, o óleo de coco utilizado na 

síntese do OCS poderia apresentar boro em sua composição. E, consequentemente, o OCS 

também. Portanto, parte do boro presente na fase orgânica se liga ao glicerol e ambos passam 

para a fase aquosa resultante. No entanto, partindo do ponto 1 ao 3, mais água é obtida em 

excesso, portanto, o boro incorporado se apresentará em menor concentração nesse meio.         
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Tabela 5.3 - Dados compilados referentes ao tensoativo OCS relacionando cotensoativos e 

fases orgânicas 

 

T – tensoativo; C - cotensoativo; Fo – fase orgânica; mFai – massa da fase aquosa inicialmente adicionada;      
VFar – volume da fase aquosa resultante após a extração; mFar – massa da fase aquosa resultante; %EB – 
percentual de extração de boro: (a) em extrações com álcool isoamílico e (b) em extrações com butanol. 

 É observado, ainda na Tabela 5.3, que dependendo do ponto, a influência da ação 

conjunta do cotensoativo e fase orgânica na incorporação de boro à fase aquosa será mais ou 

menos pronunciada. A diferença observada entre os valores referentes a um mesmo ponto  dá 

indícios disso. No ponto 1, butanol associado ao heptano, e álcool isoamílico associado ao 

querosene, proporcionam maior incorporação de boro à fase aquosa. No ponto 2, butanol-

querosene e butanol-heptano foram os que apresentaram maior incorporação de boro; não 

havendo diferença significativa entre os sistemas com heptano nesse ponto. No ponto três a 

variação apresentou um comportamento semelhante entre os sistemas. Portanto, quanto mais 

fase aquosa no sistema, a incorporação de boro na fase aquosa resultante após a extração é 

menor, e menor a influência da fase orgânica e do cotensoativo. 

Quanto ao aumento do volume da fase aquosa resultante, é concebível a idéia da 

presença de constituintes do sistema, pois, além do aumento da fase aquosa, em todos os 

pontos 3, também foi verificado a formação de um precipitado branco que, ao ser 

centrifugado a 6000 rpm por 30 minutos ou mais, compacta-se no fundo do tubo. Foi 

verificado que, quanto maior o percentual de cotensoativo/tensoativo, mais precipitado é 

formado (Tabela 5.4), portanto os sistemas não promovem a solubilização total do OCS. Isso 

levar a crer que o boro reaja com o OCS e promova a formação desse precipitado.  

 
 

T C

PONTO 1

OCS Querosene 4,5261 3,50 3,1328 -231,04
37,79

OCS Querosene 4,5150 4,10 3,6244 -268,83

OCS 4,5142 3,75 3,1914 -278,69
-45,28

OCS 4,5227 4,25 3,7292 -233,41

PONTO 2
OCS Querosene 6,0056 5,60 4,9506 -168,19

-26,20
OCS Querosene 6,0172 5,80 5,3940 -141,99

OCS 6,0225 5,70 4,9997 -154,82
-1,43

OCS 6,0035 6,20 5,4525 -153,39

PONTO 3

OCS Querosene 7,5201 7,60 7,0049 -81,90
6,97

OCS Querosene 7,5189 7,80 7,2142 -88,87

OCS 7,5041 7,90 7,1109 -85,56
7,43

OCS 7,5197 7,90 7,2662 -92,99

Fo mFai (g) VFar (mL) mFar (g) %E
B

%EB(b) – %EB(a)

Butanol

Álcool isoamílico

Butanol Heptano

Álcool isoamílico Heptano

Butanol

Álcool isoamílico

Butanol Heptano

Álcool isoamílico Heptano

Butanol

Álcool isoamílico

Butanol Heptano

Álcool isoamílico Heptano
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Tabela 5.4 - Dados compilados referentes ao tensoativo OCS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ponto: O - OCS; B - butanol; q - querosene; h - heptano; 1, 2 e 3 - pontos. C/T - cotensoativo/tensoativo;          
Fo - fase orgânica; mFai - massa da fase aquosa inicialmente adicionada; VFar - volume da fase aquosa resultante; 
mFar - massa da fase aquosa resultante; mPrecip. - massa do precipitado; %EB - percentual de extração de boro. 

 

5.3.3 Comparação entre os sistemas com DAC e com OCS 

 Os resultados apresentados indicam que a eficiência de extração de boro de fase 

aquosa, em WII, só foi obtida nos sistemas com DAC. Visto que foram encontrados valores 

negativos para a extração com o OCS. Ou seja, ao invés de ser extraído, mais boro foi 

incorporado à fase aquosa resultante após a mistura dos constituintes do sistema. E isso foi 

observado para todos os pontos dos sistemas com OCS.  

 Embora o OCS tenha se mostrado ineficiente na extração de boro da fase aquosa para 

a fase microemulsionada, ele evidenciou a presença de boro na fase orgânica. Isso leva a crer 

que seria um bom agente de extração de boro em WI, com a água contida apenas na 

microemulsão e não em excesso. Constituindo-se, portanto, um novo método para estudos de 

extração líquido-líquido de boro por sistema microemulsionado. 

     

 

 

OBq1 49,85 5,06 45,09 4,5261 3,50 0,0246 -231,04

OBq2 35,01 5,02 59,97 6,0056 5,60 0,0211 -168,19

OBq3 19,95 5,10 74,95 7,5201 7,60 0,0137 -81,90

OBh1 49,96 5,00 45,04 4,5142 3,75 0,0225 -278,69

OBh2 35,10 5,01 59,89 6,0225 5,70 0,0173 -154,82

OBh3 20,02 5,03 74,95 7,5041 7,90 0,0159 -85,56

OAq1 49,89 5,06 45,05 4,5150 4,10 0,0282 -268,83

OAq2 34,99 5,01 60,00 6,0172 5,80 0,0175 -141,99

OAq3 20,00 5,04 74,96 7,5189 7,80 0,0114 -88,87

OAh1 49,89 5,05 45,06 4,5227 4,25 0,0256 -233,41

OAh2 35,10 5,03 59,87 6,0035 6,20 0,0215 -153,39

OAh3 20,00 5,00 75,00 7,5197 7,90 0,0110 -92,99

mPrecip. (g) %EBPONTO C/T (%) Fo (%) Fa (%) mFai (g) VFar (mL)
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6 Conclusão  
 
 

 

Os resultados obtidos permitiram as conclusões apresentadas neste Capítulo. É 

interessante frisar o caráter de continuidade a que este trabalho se permite, uma vez que se 

trata de um estudo novo.   

 O sistema que apresentou melhor desempenho na extração de boro foi o que utilizou 

como tensoativo o cloreto de dodecilamônio, cotensoativo álcool isoamílico e fase orgânica 

heptano. Isso foi observado nos três pontos estudados para esse sistema, quando comparado 

com as porcentagens de extração obtidas pelos demais.  

A melhor porcentagem de extração foi verificada no sistema em que foi usado como 

cotensoativo o álcool isoamílico, uma vez que a solubilidade desse álcool em água é inferior à 

observada para o butanol, que apresenta uma cadeia carbônica normal, associado à sua maior 

capacidade de solubilizar o ácido bórico, em relação ao álcool isoamílico.  

A escolha de uma solução de boro alcalina pode ter afetado o desempenho do 

tensoativo no processo de extração. Pois, em pH elevado o cloreto de dodecilamônio 

apresenta um comportamento semelhante ao de aminas, perdendo parte de sua eficiência 

como tensoativo. Provavelmente, em pH natural os percentuais de extração de boro se 

processem de modo mais eficiente. 

Acredita-se que o glicerol presente no OCS, como subproduto da reação de formação 

do referido tensoativo, foi determinante na incorporação do boro à fase aquosa resultante após 

a mistura dos constituintes dos sistemas. E que o boro seja oriundo dos compostos orgânicos 

utilizados na preparação dos sistemas. 

Embora o OCS não tenha se mostrado um bom tensoativo para uso em extração de 

boro por sistema microemulsionado, com pontos em WII, ele poderia ser utilizado em 

extrações em WI. Nesse caso, o boro seria extraído de qualquer matriz orgânica que o 

contenha, em sistemas com baixo percentual de fase aquosa. 
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Anexo A.1 – Espectro de FT-IV do tensoativo DAC 
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Anexo A.2 - Espectro de FT-IV do tensoativo OCS 
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