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RESUMO

Os HPAs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) pertencem a um grupo de
substâncias orgânicas que recebem uma atenção considerável devido às propriedades
carcinogênicas e mutagênicas de alguns deles. Por isso, é importante a determinação dos
HPAs em diversas matrizes ambientais. Inúmeros trabalhos apresentam o uso da técnica de
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas como técnica de quantificação dos
HPAs por apresentar ótimos limites de detecção. Este trabalho teve como objetivo
desenvolver uma metodologia analítica para a determinação dos 16 HPAs indicados pela
USEPA, testar duas metodologias de extração de HPAs em água, a partir de um Planejamento
Fatorial 23, quantificá-las através da técnica analítica Cromatografia Gasosa acoplada à
Espectrometria de Massas (CG/EM) utilizando o método desenvolvido e, por fim aplicar a
Quimiometria nos resultados. A amostra utilizada foi sintetizada e submetida aos ensaios do
planejamento fatorial 23, que teve como fatores: o tipo de técnica de extração (ultra-som e
digestor), a proporção solvente/amostra (1:1 e 1:3) e o tipo de solvente utilizado
(Diclorometano/Hexano e Acetona/Diclorometano). As respostas das oito combinações do
planejamento fatorial foram obtidas da quantificação por calibração externa no CG/EM. O
método de quantificação desenvolvido foi otimizado a partir de uma adaptação da
metodologia 8270 da USEPA. Utilizou-se o Full Scan como modo de aquisição dos espectros
de massas dos 16 HPAs. O tempo em que as amostras foram submetidas no ultra-som foi
fixado em 10 min e realizou-se uma investigação para se estabelecer as condições de potência
e tempo no digestor. Tivemos como melhor resposta na investigação do digestor a potência de
100 Watts e o tempo de 6 minutos. O planejamento fatorial da extração líquido-líquido
mostrou que os fatores mais representativos foram: a utilização do digestor como técnica de
extração, a proporção solvente/amostra 1:1 e o uso da mistura 1:1 de Diclorometano/Hexano
como solvente mais adequado. Esses resultados mostraram que a mistura 1:1 de
Diclorometano/Hexano é uma excelente mistura extratora para recuperar os HPAs de uma
amostra aquosa, utilizando o digestor por microondas. A otimização do método de separação,
identificação e quantificação dos HPAs no CG/EM foi válida por apresentar os 16 HPAs em
cada cromatograma das amostras.
PALAVRAS-CHAVE:

Hidrocarboneto

Espectrometria de Massas. Quimiometria.

aromático.

HPAs.

Cromatografia

Gasosa.

ABSTRACT

PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) are a group of organic substances which
receive considerable attention because of the carcinogenic and mutagenic properties of some
of them. It is therefore important to determine the PAHs in different environmental matrices.
Several studies have shown the use of gas chromatography coupled to mass spectrometry as a
technique for quantification of PAHs by presenting excellent detection limits. This study
aimed to develop an analytical methodology for the determination of 16 PAHs listed by the
USEPA, test two methods for extraction of PAHs in water from a 23 factorial design, quantify
them through the analytical technique coupled to gas chromatography mass spectrometry
(GC/MS) using the method developed, and finally apply the results in chemometrics. The
sample was synthesized and subjected to tests of the 23 factorial design, which has the factors:
the type of extraction technique (ultrasound and digester), the ratio solvent / sample (1:1 and
1:3) and the type of solvent (dichloromethane / hexane and acetone / dichloromethane). The
responses of eight combinations of the factorial design were obtained from the quantification
by external calibration in GC/MS. The quantification method was developed from an
optimized adaptation of the USEPA Method 8270. We used the full scan mode as a way of
acquiring the mass spectra of 16 PAHs. The time in which the samples were subjected to
ultrasound was fixed at 10 min and held an investigation to establish the conditions of power
and time in the digester. We had the best response in the investigation of the digester power of
100 watts and the time of six minutes. The factorial design of liquid-liquid extraction showed
that the most representative factors were: the use of the digester as extraction technique, the
ratio solvent / sample 1:1 and the use of a 1:1 mixture of dichloromethane / hexane as a
solvent more suitable. These results showed that the 1:1 mixture of dichloromethane / hexane
is an excellent mixture to recover the extraction of PAHs an aqueous sample using the
microwave digester. The optimization of the method of separation, identification and
quantification of PAHs in the GC/MS was valid for 16 PAHs present in each chromatogram
of the samples.
KEY WORDS: Aromatic Hydrocarbon. PAHs. Gas Chromatography. Mass Spectrometry.
Chemometrics.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO GERAL

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são considerados poluentes
orgânicos prioritários pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA). Os
primeiros estudos destes compostos foram realizados em 1775, em Londres, por Percival Pott,
que descobriu que existiam compostos que podiam originar efeitos malignos, nomeadamente
câncer. Os primeiros trabalhos do Sr. Pott foram publicados em 1808, o que fez aumentar a
pesquisa de compostos que poderiam originar câncer. Em 1953 estudos estatísticos provaram
que o fumo do cigarro é a causa primária de câncer do pulmão. Estudos criteriosos da análise
do fumo do tabaco revelaram que este contém muitos HPAs carcinogênicos, dos quais o
benzo(a)pireno - BaP - foi considerado o composto mais perigoso. Daí até os dias atuais, os
conhecimentos sobres os HPAs aumentaram de forma significativa. Atualmente os HPAs são
alvo de monitoramentos constantes em matrizes biológicas e ambientais.
Os HPAs são formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio e
organizados sob a forma de anéis aromáticos fusionados entre si. Essa classe de substâncias
tem sua origem na combustão incompleta da matéria orgânica regida principalmente por
diferentes fatores físicos, como temperatura e pressão. O transporte dos HPAs se dá
principalmente através de material particulado fino atmosférico ou por meio aquoso,
podendo atingir desta forma regiões distantes de suas origens. Eles são altamente
lipossolúveis e rapidamente absorvidos pelos pulmões, intestinos e pele de homens e
animais. Uma vez absorvidos pelas células, os HPAs são metabolicamente ativados e, desta
maneira, tornam-se reativos a grupos nucleofílicos presentes em macromoléculas celulares.
A exposição humana aos HPAs dá-se principalmente através da contaminação ambiental.
Vários estudos têm sido efetuados para determinar os níveis de HPAs em diversos
compartimentos ambientais. A contaminação de rios, mares e florestas e, também da
atmosfera, pode causar danos irreparáveis à natureza e à saúde humana. A ação negativa dos
HPAs sobre os organismos vivos pode ser exercida diretamente e, principalmente, através de
seus derivados, muitos deles ainda desconhecidos.

17

A exposição humana (e de outros animais) a HPAs ocorre por diferentes vias. As mais
importantes são a inalação de ar poluído e a ingestão de alimentos ou de água contaminada.
No caso de seres humanos, outros importantes modos de exposição à HPAs são o hábito (ou
vício) de fumar, a inalação (passiva) de fumo de cigarros e a exposição ocupacional em
atividades e processos envolvendo a produção ou manuseio de matérias-primas que
contenham estes compostos.
De acordo com a Agência Internacional para Pesquisas do Câncer – IARC - os HPAs
com poder carcinogênico que podem aparecer na água são os benzofluorantenos,
benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, dibenzo(a,h)antraceno e indeno(1,2,3-cd)pireno. Destes, o
BaP, é considerado o mais cancerígeno. Segundo a USEPA, o BaP em quantidades superiores
a 0,2 ppb na água potável causa problemas à saúde. A exposição prolongada a concentrações
superiores a 2 ppb causa um efeito potencial no desenvolvimento de câncer. Na maioria das
águas e sedimentos, o BaP resiste ao ataque por microorganismos ou substâncias químicas
reativas, podendo, contudo, evaporar ou ser degradado por exposição à luz solar. O BaP
bioconcentra-se em organismos aquáticos que não o metaboliza, incluindo o plâncton, as
ostras e alguns peixes. Algumas dessas substâncias podem ser consideradas precursoras de
ações mutagênicas e tumorais em sistemas biológicos.
A maioria dos HAPs encontrados nas águas e solos é resultado da deposição
atmosférica. A Figura 1.1 apresenta o fluxograma do transporte dos HPAs no meio ambiente.
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Figura 1.1 - O transporte dos HPAs pelas diferentes fontes de exposição (adaptado de Ming-Ho Yu).

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Avaliar a eficiência da extração de HPAs em água contaminada, em condições
laboratoriais, por meio de um planejamento fatorial 23.
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1.2.2 Objetivos Específicos

 Desenvolver uma metodologia de quantificação de HPAs no CG/EM;
 Avaliar os fatores que interferem no processo de extração de HPAs;
 Determinar as condições ótimas do processo de extração estudado;
 Desenvolver, implantar e estabelecer como rotina no Laboratório de Análises
Ambientais do NEPGN – UFRN, um método para quantificação de HPAs em água via
Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG/EM).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs)

Os HPAs são um grupo de mais de 100 substâncias orgânicas que recebem uma
atenção considerável devido às propriedades carcinogênicas e mutagênicas de alguns deles.
São constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio e formados por dois ou mais
anéis aromáticos de cinco ou seis átomos de carbono condensados, que podem ser divididos
em dois subgrupos de acordo com sua massa molar ou número de anéis. Dos mais de 100
diferentes HPAs conhecidos, apenas 16 deles foram classificados pela United State
Enviromental Protection Agency (USEPA) como prioritários para monitoramento e destes 7
são classificados pela International Agency for Research on Cancer (IARC) como
cancerígenos para animais e potencialmente cancerígenos para seres humanos. A Figura 2.1
apresenta a estrutura dos 16 HPAs sugeridos pela USEPA para monitoramento.

Figura 2.1 – Estrutura molecular dos 16 HPAs considerados como prioritários pela USEPA.
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2.1.1 Propriedades Físico-Químicas dos HPAs

Os HPAs são divididos em dois grandes grupos: os de baixa e alta massa molar. A
Tabela 2.1 apresenta os HPAs com suas respectivas fórmulas moleculares e estruturais.
Tabela 2.1 – Nome, fórmula molecular, massa molecular, abreviatura e fórmula estrutural dos 16 HPAs
Prioritários.
Fórmula
Massa
HPA
Abreviatura
Estrutura
Molecular
Molecular

Naftaleno

C10H8

128

Nap

Acenaftileno

C12H8

152

Acy

Acenafteno

C12H10

154

Ace

Fluoreno

C13H10

166

Flu

Fenantreno

C14H10

178

Phe

Antraceno

C14H10

178

Ant

Fluoranteno

C16H10

202

Flt

Pireno

C16H10

202

Pyr

Benzo(a)antraceno

C18H12

228

BaA

Criseno

C18H12

228

Chr

Benzo(b)fluoranteno

C20H12

252

BbF

Benzo(k)fluoranteno

C20H12

252

BkF

Benzo(a)pireno

C20H12

252

BaP

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

C22H12

276

I(c,d)P

Dibenzo(a,h)antraceno

C22H14

278

DB(a,h)A

Benzo(g,h,i)perileno

C22H12

276

B(g,h,i)P
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Os compostos de baixa massa molar contêm dois ou três anéis aromáticos fundidos
(naftaleno, acenafteno, acenaftileno, fluoreno, fenantreno, antraceno) e os HPAs de maior
massa molar contêm de quatro a seis anéis fundidos (fluoranteno, benzo(a)antraceno,
benzo(b)fluoranteno,

benzo(k)fluoranteno,

criseno,

pireno,

benzo(g,h,i)perileno,

benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-c,d)pireno). Nesta faixa de massa molar,
há um grande número de HPAs que diferem no número e na posição dos anéis aromáticos. As
propriedades físico-químicas dos HPAs variam de acordo com sua massa molar e são também
determinadas por seus sistemas de elétrons conjugados, que variam com o número e arranjo
de anéis e, portanto, com suas massas molares (MOORE; RAMAMOORTHY, 1984).
Algumas dessas propriedades estão apresentadas na Tabela 2.2.
Tabela 2.2 – Propriedades físico-químicas dos 16 HPAs incluídos na lista de poluentes prioritários da USEPA.

HPA

Pressão de
vapor
(mmHg)
(20ºC)

Solubilidade
em água
(mg/L)

Coeficiente
de partição
octanol/água
(log KOW)

Ponto de
Fusão
(°C)

Ponto de
Ebulição
(°C)

Naftaleno

0,0492

32

2,3 x 103

81

217,9

3,93

1,2 x 10

4

92

265

-3

-2

Acenaftileno

10 a 10

Acenafteno

10-3 a 10-2

3,4 (25ºC)

2,1 x 104

95

278

Fluoreno

10-3 a 10-2

1,9

1,5 x 104

115

295

2,9 x 10

4

100,5

340

0,05-0,07 (25ºC)

2,8 x 10

4

216,4

342

6,80 x 10

-4

Antraceno

2,00 x 10

-4

Fluoranteno

10-6 a 10-4

0,26 (25ºC)

3,4 x 105

108,8

375

Pireno

6,9 x 10-9

0,14 (25ºC)

2 x 105

150,4

393

0,01 (25ºC)

4 x 10

5

157

435

0,002 (25ºC)

4 x 10

5

253,8

441

Fenantreno

Benzo(a)antraceno

5,0 x 10
-11

-9
-6

1,0-1,3 (25ºC)

Criseno

10 a 10

Benzo(b)fluoranteno

10-11 a 10-6

-

4 x 106

167

481

Benzo(k)fluoranteno

9,60 x 10-7

-

7 x 106

215,7

480

178,1

496

163,6

536

Benzo(a)pireno

5,00 x 10

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

~10

Dibenzo(a,h)antraceno
Benzo(g,h,i)perileno

-10

-9

0,0028 (25ºC)

6

10

7

-

5x10

~10-10

0,0005 (25ºC)

106

266,6

524

~10-10

0,0026 (25ºC)

107

278,3

545
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Os HPAs são sólidos à temperatura ambiente, a maioria de coloração amarela,
possuem elevados pontos de ebulição e fusão, são poucos solúveis em água (os de maiores
massas molares), apresentam altos coeficientes de partição octanol/água (K ow > 104), exceto
para o naftaleno, o que demonstra grande afinidade por fases orgânicas lipofílicas, que
aumenta com o número de anéis aromáticos da molécula.
As pressões de vapor destas substâncias diminuem com o aumento da massa molar e,
conseqüentemente, sua volatilidade diminui. Assim, HPAs com menores massas molares são
mais voláteis e apresentam maiores pressões de vapor que os de maiores massas molares. A
pressão de vapor é a principal propriedade físico-química responsável pela distribuição dos
HPAs no ambiente devido a sua ampla faixa de variação (da ordem de 10 7), pois indica que
alguns HPAs são sólidos de baixa volatilidade (benzo(g,h,i)perileno, dibenzo(a,h)antraceno)
enquanto outros têm maior volatilidade (antraceno, naftaleno). Em virtude das propriedades
físico-químicas dos HPAs sua distribuição no meio ambiente é facilitada pelo transporte
destes poluentes ao longo de milhares de quilômetros, sendo encontrados em regiões remotas
do planeta (BAIRD, 2002).

2.1.2 Fontes de HPAs

A quantidade de HPAS no meio ambiente tem crescido dramaticamente, tendo como
maior fonte de emissão a queima de combustíveis fósseis, principalmente em veículos
automotivos (MAZZERA et al., 1999; MASTRAL; CALLEN, 2000; PISUPATI et al., 2000).
Vazamentos de petróleo tão comum atualmente, apesar de provocarem grandes impactos
ambientais localizados, não são os maiores responsáveis pela presença destes hidrocarbonetos
na contaminação de ambientes. Segundo Apitz e colaboradores (1999), processos industriais
relacionados a combustíveis fósseis, sua exaustão e escoamento ainda depositam uma
quantidade maior destes compostos no meio ambiente. O petróleo constitui uma das fontes
mais importantes de hidrocarbonetos.
A introdução de HPAs no meio ambiente pode ocorrer por fontes naturais e antrópicas.
A contribuição das fontes naturais é muito limitada restringindo-se, praticamente, à queima
espontânea de florestas e emissões vulcânicas. As fontes antropogênicas representam o
principal processo de produção de HPAs (LEE et al., 1981).
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A queima de combustíveis como petróleo e seus derivados, carvão, madeira, gás de
carvão etc, produz HPAs e muitos outros poluentes atmosféricos. A quantidade e os tipos de
HPAs formados dependem das condições específicas do processo e do tipo de combustível,
sendo que processos mais eficientes emitem menores quantidades de HPAs. A fumaça de
cigarro, queimadas e calefação (especialmente em países de clima temperado) são importantes
fontes de HPAs e derivados (LOPES et al., 1996).
Os HPAs são oriundos também de fontes tecnológicas que podem ser móveis ou
estacionárias:
 Fontes móveis: destaca-se o motor de combustão interna como o principal emissor
destas substâncias para o ambiente. Este tipo de motor é o mais comum em diversos
veículos de transporte de cargas e passageiros. As fontes veiculares de emissão têm
uma grande importância devido à complexidade e quantidade, cada vez maior, de
material que é lançado na atmosfera. O material particulado emitido por veículos a
diesel, por exemplo, é constituído principalmente de carbono elementar que atua como
superfície de condensação de HPAs e de outros compostos aromáticos.
 Fontes estacionárias: são subdivididas entre as utilizadas na geração de energia elétrica
e calor e aquelas ligadas à atividade industrial (produção de alumínio) e de incineração
(principalmente de rejeitos químicos) e podem emitir uma grande variedade de
produtos de combustão incompleta (NETTO et al., 1999).

2.1.3 Toxicidade dos HPAs

A toxicologia estuda os efeitos nocivos de substâncias estranhas sobre os seres vivos.
As substâncias de interesse incluem tantos os produtos químicos sintéticos quanto àqueles que
existem naturalmente no ambiente. Na toxicologia, os efeitos são determinados em geral pela
injeção ou pela administração oral da substância de interesse em animais, e observando-se
como a saúde desses animais é afetada (BAIRD, 2002).
Os HPAs são bastante estudados em virtude de apresentarem potenciais mutagênicos e
carcinogênicos. Sua toxicidade tem sido estudada desde a divulgação do trabalho de
MORIMURA et al., (1964) sobre o efeito dos HPAs em culturas de tecidos humanos.
HARRISON, RAABE (1967) mostraram que o benzo(a)pireno pode ser letal para culturas de
Escherichia Coli. A partir daí, esses compostos tornaram-se alvo para uma infinidade de
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trabalhos relacionados com suas propriedades cancerígenas e mutagênicas. A toxicidade dos
HPAs está relacionada com a estrutura do composto.
As capacidades carcinogênicas e mutagênicas dos diferentes HPAs são significativas
para aqueles que possuem mais de quatro anéis aromáticos fundidos e maiores para os que
têm cinco ou seis anéis. Os HPAs são considerados os principais poluentes do petróleo, pela
USEPA e pela Comunidade Européia, sendo 16 deles identificados como os principais
carcinogênicos e/ou mutagênicos.
A IARC classifica os diversos compostos químicos em relação ao potencial
cancerígeno ao homem. As substâncias são classificadas em cinco grupos diferentes, de
acordo com sua toxicidade:
• Grupo 1 – a substância é cancerígena ao homem;
• Grupo 2A – a substância é provavelmente cancerígena ao homem;
• Grupo 2B – a substância é possivelmente cancerígena ao homem;
• Grupo 3 – a substância não é cancerígena ao homem;
• Grupo 4 – a substância provavelmente não é cancerígena ao homem.
Em 1997, a Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR - juntamente
com a USEPA formularam uma lista, conhecida como CERCLA Priorit List - Comprehensive
Environmental Response, Compensation, and Liability Act -, de substâncias potencialmente
tóxicas para os seres humanos. A elaboração dessa lista foi baseada em três fatores:
freqüência de ocorrência, toxicidade e potencial de exposição humana. Para cada fator foi
estipulada uma pontuação que no final foram somadas. O resultado final foi, então, utilizado
na classificação das substâncias, de tal forma que as que obtiveram maior pontuação
ocuparam os primeiros lugares (ATSDR, 2008).
A CERCLA Priorit List é atualizada a cada dois anos, quando há uma revisão das
pontuações e inclusão de novas substâncias. A partir dessa lista de 1997 a USEPA passou a
priorizar 16 HPAs em seus estudos (Figura 2.1). Na lista de 2005 a substância que ocupou o
primeiro lugar foi o arsênio, seguido por chumbo e mercúrio, sendo que benzo(a)pireno e
benzo(b)fluoranteno ocuparam individualmente a nona e a décima posição.
Dentre os HPAs, o benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno e dibenzo(a,h)antraceno são
considerados os mais tóxicos, considerados como “provavelmente cancerígenos” ao homem
pela IARC, seguidos pelo benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno e indeno(1,2,3c,d)pireno, classificados como “possivelmente cancerígenos” ao homem. Segundo o
International Program Chemistry Security - IPCS -, estes compostos, juntamente com o
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criseno, são classificados como cancerígenos a mamíferos. A Tabela 2.3 apresenta a
classificação carginogênica dos HPAs de acordo com o IARC, USEPA e IPCS.
Tabela 2.3 - Classificação dos HPAs de acordo com seu potencial carcinogênico.
Carcinogenicidade
Composto
Naftaleno

IARCa

USEPAb

IPCSc

2B

C

(?)

Acenaftileno

D

IARCa:
1: Carcinogênico ao homem

Acenafteno

2A: Provavelmente carcinogênico ao homem

Fluoreno

3

2B: Possivelmente carcinogênico ao homem

Fenantreno

3

D

-

3: Não classificado

Antraceno

3

D

-

USEPAb:

Fluoranteno

3

D

(+)

A: Carcinogênico ao homem

Pireno

3

D

(?)

B1 e B2: Provavelmente carcinogênico ao homem

Benzo(a)antraceno

2A

B2

+

C: Possivelmente carcinogênico ao homem

Criseno

3

B2

+

D: Não classificado

Benzo(b)fluoranteno

2B

B2

+

E: Provavelmente não carcinogênico

Benzo(k)fluoranteno

2B

B2

+

IPCSc:

Benzo(a)pireno

2A

B2

+

+: Efeito positivo

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

2B

B2

+

-: Efeito negativo

Dibenzo(a,h)antraceno

2A

B2

+

?: Incerto

Benzo(g,h,i)perileno

3

D

( ): Resultado derivado de número pequeno de dados

2.2 METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DE HPAS EM ÁGUAS

A separação do analito de potenciais interferências é uma etapa importante do
procedimento analítico. Até a metade do século XX, as separações eram feitas por métodos
clássicos, tais como a destilação. Dentre os modernos métodos de análise química, a
cromatografia ocupa, sem dúvida, um lugar de merecido destaque no que concerne à
separação, identificação e quantificação de espécies químicas.
Cromatografia é um método físico de separação, no qual os componentes a serem
separados são distribuídos entre duas fases: uma fase fixa de grande área superficial
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denominada fase estacionária, e a outra um fluido que percola através dela sendo denominada
fase móvel. Em todas as separações cromatográficas, a amostra é transportada pela fase móvel
(que pode ser um gás, um líquido ou fluido supercrítico). A fase móvel é forçada através de
uma fase estacionária colocada em uma coluna ou em uma superfície sólida. Os componentes
da amostra distribuem-se entre as fases móvel e estacionária. Os componentes mais
fortemente retidos na fase estacionária eluem de modo mais lento no fluxo da fase móvel. O
contrário ocorre com os componentes que se ligam de modo mais fraco na fase estacionária.
Como conseqüência das diferenças de mobilidade, os componentes da amostra separam-se em
bandas que podem ser analisadas qualitativa e quantitativamente. A Figura 2.2 apresenta um
esquema geral de separação cromatográfica.

Figura 2.2 - Mecanismo de separação cromatográfica de uma amostra com três componentes.

Vários fatores químicos e físico-químicos influenciam na separação cromatográfica,
esses dependem da natureza química das substâncias a serem separadas, da composição e
fluxo da fase móvel, da composição e área superficial da fase estacionária.
A cromatografia é utilizada para análise dos HPAs desde o final dos anos 60.
Trabalhos encontrados na literatura usam muitas vezes a cromatografia a gás com detecção
por ionização de chama (CG/DIC) ou detecção por espectrometria de massas (CG/EM)
(RESTREPO et al., 2008; XU , LEE, 2008; LOCATELLI, 2006; CAO et al., 2005; LEGRET
et al., 2005; LUO et al., 2004; USEPA, 1991). Existem ainda trabalhos que utilizam
cromatografia a líquido de alta eficiência com detecção por fluorescência (CLAE/FL) (BRUM
et al., 2007; FAN et al., 2007; CHEN et al., 2007; MIÈGE et al., 2003), ultravioleta visível
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(CLAE-Vis) e por arranjo de diiodo (DAD) (ALONSO et al., 2007; MIÈGE et al., 2003,
GIMENO et al., 2003).
As idéias fundamentais que formariam a base da teoria da cromatografia em fase
gasosa foram estabelecidas por MARTIN, SYNGE em 1941, sendo que em 1952 MARTIN,
JAMES publicaram o primeiro trabalho na área da cromatografia gasosa.
Esta técnica desenvolveu-se rapidamente na década de 50 e a partir da década de 60
passou a ser refinada e sofisticada com a introdução de computadores para monitorar os
parâmetros experimentais e efetuar os cálculos envolvendo os dados obtidos ( LANÇAS,
1993).
Para a determinação de compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis em matrizes
ambientais, o modo cromatográfico mais utilizado é a cromatografia em fase gasosa (CG). Na
cromatografia em fase gasosa, o extrato da amostra é injetado e vaporizado no topo da coluna.
A eluição é feita por fluxo de um gás inerte que atua como fase móvel. Sua única função é
carregar os componentes do extrato da amostra através da coluna, pois o processo de
separação está baseado na diferença de volatilidade dos componentes da amostra. O uso de
temperaturas adequadas no local de injeção da amostra e na coluna possibilita a vaporização
das espécies químicas que, de acordo com suas propriedades e as da fase estacionária, são
retidas diferentemente, e chegam à saída da coluna em tempos distintos. Existem vários
detectores que podem ser utilizados, o uso do detector adequado possibilita a melhor detecção
e quantificação dos compostos de interesse. A Figura 2.3 apresenta as partes principais de um
cromatógrafo a gás.

Figura 2.3 - Partes Principais do cromatógrafo em fase gasosa. 1) Gás de arraste; 2) Injetor; 3) Coluna
cromatográfica; 4) Detector; 5) Processador; 6) Registrador.
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A espectrometria de massas é uma das técnicas mais importantes de análise molecular
devido ao seu potencial de fornecer informações de massa molar bem como sobre a estrutura
do analito. A base da espectrometria de massas é a produção de íons como descrito na Reação
1. que são subseqüentemente separados ou filtrados de acordo com a sua razão massa/carga
(m/z), e detectados. O resultado é um gráfico de abundância relativa dos íons produzidos em
função da massa/carga (m/z). A combinação da cromatografia a gás e a espectrometria de
massas é conhecida com CG/EM.
M

+

e-

M+

+

2e-

Reação 1

A Figura 2.4 apresenta uma estrutura com o funcionamento de um cromatógrafo gasoso
acoplada a um espectrômetro de massas.

Figura 2.4 - Esquema de funcionamento de um CG/EM.

O espectrômetro de massas é um instrumento sofisticado e é constituído basicamente
das seguintes partes: introdução da amostra, fonte de ionização, analisador de massas (ou
filtro de massas), detecção de íons e aquisição/processamento de dados.
Após a injeção da amostra no EM, ocorre a produção de íons pela fonte de ionização.
O Quadro 2.1 apresenta as fontes de ionização usadas para espectrometria de massas. A
ionização do analito pode ser determinada de várias maneiras sendo que os principais métodos
são impacto de elétrons (EI) e ionização química (CI). Na fonte de impacto de elétrons as
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moléculas são bombardeadas com um feixe de elétrons de alta energia. Isso produz íons
positivos, íons negativos e espécies neutras. Os íons positivos são dirigidos para o analisador
por repulsão eletrostática. Em EI, o feixe de elétrons é tão energético que muitos fragmentos
são produzidos. Esses fragmentos, contudo, são muito úteis na identificação das espécies
moleculares que entram no espectrômetro de massas. Somente o EI e CI são empregados
junto à CG/EM.
Quadro 2.1 – Fonte de ionização para Espectrometria de Massas.

Tipo Básico

Nome e Abreviatura

Método de Ionização

Tipo de Espectro

Fase gasosa

Impacto de elétrons (EI)

Elétrons energéticos

Padrão de fragmentação

Ionização química (CI)

Íons reagentes gasosos

Adultos de prótons poucos
fragmentos

Uma vez formados os íons, eles são analisados de acordo com a sua razão massa/carga
pelo analisador de massas. O analisador de massas separa os íons de acordo com os valore de
m/z. Os analisadores mais comuns para CG/EM são os filtros de massa tipo quadrupolo e os
que empregam armadilhas de íons (íon trap). Os espectrômetros de massas de alta resolução
utilizam o analisador de duplo foco, o analisador de ressonância ciclotrônica ou o analisador
de tempo de vôo.
A detecção dos íons é feita por meio de um tubo multiplicador de elétrons, que
determina a intensidade do feixe de elétrons.
Uma enorme quantidade de dados é gerada pelo EM e programas computacionais
altamente avançados são necessários para a aquisição e o processamento de dados.
Um diagrama de blocos de um espectrômetro de massas moleculares é mostrado na
Figura 2.5. As moléculas da amostra entram no espectrômetro de massas pelo sistema de
entrada. No caso de um CG, a amostra está na forma de vapor e a entrada deve ser
interfaceada entre a pressão atmosférica do sistema de CG e a baixa pressão (10 -5 a 10-8) do
sistema do espectrômetro de massas. Um sistema complexo de vácuo é necessário para
manter a pressão baixa. No espectrômetro de massas, as moléculas da amostra entram em uma
fonte de ionização que ioniza a amostra. As fontes de ionização para a espectrometria de
massas moleculares são energéticas o suficiente para quebrar ligações químicas das moléculas
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da amostra, mas não suficiente energéticas para decompor as moléculas da amostra em seus
átomos constituintes, assim como acontece em espectrometria atômica.

Figura 2.5 - Diagrama de blocos de um espectrômetro de massa. A amostra entra na fonte de ionização através
de um sistema de entrada. As moléculas da amostra são convertidas a íons e freqüentemente fragmentadas na
fonte de ionização. Então, os íons passam para o analisador no qual são separados de acordo com as suas razões
massa/carga. A seguir, os íons separados atingem um detector de íons no qual produzem um sinal elétrico que é
registrado e representado na forma de gráfico pelo sistema de dados.

2.3 EXTRAÇÃO

O objetivo da extração é “retirar” os analitos da matriz ambiental, utilizando
adequadamente solventes, gases ou fluido supercrítico, removendo os compostos de interesse
e co-extraindo o mínimo de possíveis interferentes.
Para a análise de poluentes orgânicos, a técnica de extração ideal apresenta as
seguintes características tais como:
 Alta seletividade;
 Altos índices de recuperação;
 Aplicabilidade na extração de várias classes de compostos e em diversos tipos de
matrizes;
 Mínimo emprego de solventes.
Não há, atualmente, técnicas de extração com todas essas características reunidas.
Algumas técnicas desenvolvidas nas décadas de 80 e 90 que utilizam como meio de extração
fases sólidas, gases, fluidos supercríticos e energia de microondas aplicáveis à água e ao solo
apresentam algumas das características citadas.
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Os métodos de extração de amostras de água, solo e sedimento, como por exemplo,
extração de solo foram promulgados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
– USEPA. Segundo o TPH Criteria Working Group, (1998), para estes métodos de extração,
a eficiência depende do solvente e da matriz da amostra. A escolha dos solventes é
determinada por muitos fatores tais como o custo, qualidade espectral, eficiência da extração,
toxicidade e disponibilidade. O diclorometano foi escolhido como o solvente de muitas
análises de semi-voláteis devido a sua eficiência elevada de extração, custo baixo, além de ser
especificado por muitos métodos regulados pela USEPA.

2.3.1 Extração Líquido-Líquido

Na extração líquido-líquido (LLE), a separação de um componente de uma solução
líquida homogênea ocorre pela adição de um constituinte líquido, insolúvel ou parcialmente
solúvel. O soluto difunde-se no solvente com velocidade característica até atingir as
concentrações de equilíbrio em cada uma das fases formadas. Este processo de separação é
baseado na distribuição do soluto entre duas fases e miscibilidade parcial dos líquidos como
mostra a Figura 2.6.

Figura 2.6 – Esquema de um funil de separação na extração de uma fase orgânica, seguido de concentração e
por fim injeção num sistema cromatográfico.

A constante de distribuição estabelece um sistema de duas fases líquidas, constituídas
de dois componentes imiscíveis ou ligeiramente miscíveis. Quando é adicionada uma terceira
substância solúvel em ambas as fases, essa substância distribui-se entre as fases, alcançando
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um estado em que a razão permanece constante a uma temperatura constante. Na mistura de
solventes com a amostra, depois de misturados uma das soluções é coletada em um frasco ou
balão de fundo redondo, que se constitui o extrato que é analisado, então obtém sua
concentração. Dessa maneira, conhecendo-se a concentração do analito na fase orgânica e na
fase aquosa é possível determinar-se o fator ou coeficiente de distribuição através da Equação
1.

K = [ ]org

Equação 1

[ ]aq
Onde:
[ ]org = Concentração da substância na fase orgânica
[ ]aq = Concentração da substância na fase aquosa
A Figura 2.7 apresenta um determinado composto migrando de uma fase para outra.

Figura 2.7 - Mistura do composto C na amostra A + B. Afinidade do analito A com o composto C.

2.3.2 Extração por Ultra-som

A extração por ultra-som (método 3550 da USEPA) também pode ser usada para
semi-voláteis, ela envolve o uso de vibração para transferir o analito da amostra para o
solvente. Uma comparação pode ser feita entre a extração por ultra-som com a extração por
Soxhlet. A primeira é uma técnica mais rápida e também requer menos solvente.
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2.3.3 Extração por Microondas

Defini-se como microonda a faixa do espectro eletromagnético que compreende
comprimentos de onda entre 0,1 a 100 cm. A energia microondas é uma radiação
eletromagnética não ionizante que provoca movimento das espécies em solução pela migração
de íons e/ou rotações de dipolo, causadas pelo elevado número de vezes em que o campo
eletromagnético se alterna (em um forno de microondas caseiro, por exemplo, isso ocorre 4,9
x 109 vezes por segundo). Devido a esse mecanismo de stress induzido, ocorre o aquecimento,
sendo que o mesmo não é produzido por fonte externa de aquecimento, mas sim, pela
interação entre as microondas e as moléculas da amostra. Fica claro que, para que haja
aquecimento, é necessário a presença de moléculas polares e íons em solução. As microondas
possuem freqüências que variam de 300 a 300.000 MHz. Quatro delas são utilizadas nas áreas
industrial e científica: 915±25; 2450±13; 5800±75 e 22125±125 MHz. Destas, a freqüência de
2450±13 MHz é a mais comum, inclusive, sendo usada nos fornos de microondas caseiros. A
energia típica que um sistema de microondas irradia é de 600 - 700 W. Desta forma, em cinco
minutos, aproximadamente 43 kcal pode ser fornecida por um forno de microondas para o
preparo de uma amostra.
O instrumento típico, usado no aquecimento de amostras para as diversas aplicações
analíticas, consiste de seis componentes básicos: o gerador de microondas (chamado de
magnetron), o guia de ondas, a cavidade das microondas, o agitador (para espalhar as ondas),
um circulador e um exaustor de ar. As microondas são produzidas pelo magnetron,
propagadas através do guia de ondas, e inseridas diretamente dentro da cavidade do forno
onde o espalhador as distribui em diferentes direções sendo, então, absorvidas pelas
moléculas de amostras e solventes.

2.4 QUIMIOMETRIA

Definição Geral de Quimiometria: Utilização de técnicas estatísticas e matemáticas
para analisar dados químicos (BEEB et al).
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Disciplina da química que usa métodos matemáticos e estatísticos para planejar ou
selecionar experimentos de forma otimizada e para fornecer o máximo de informação química
na análise de dados de natureza multivariada (KOWALSKI).
A quimiometria é uma área especificamente destinada à análise de dados químicos de
natureza multivariada que emprega métodos matemáticos e estatísticos para planejar ou
selecionar experimentos de forma otimizada e para fornecer o máximo de informações
químicas com a análise dos dados obtidos (FERREIRA et al., 1999).
Muitas vezes em um sistema, diversos fatores ou variáveis podem influenciar a
resposta desejada. Ao se fazer uma investigação de forma planejada, isto é, analisar de forma
cuidadosa quais variáveis são possíveis de serem estudadas e que provavelmente interferem
no experimento, consegue-se garantir a realização de um numero mínimo de experimentos,
permitindo uma melhor interpretação do sistema em estudo com economia de reagentes,
tempo e uso de equipamento.

2.4.1 Planejamento Fatorial

A grande vantagem do planejamento fatorial é a possibilidade de estudar todos os
parâmetros ao mesmo tempo. Além do mais, também é possível obter informação a respeito
das possíveis interações entre todos os fatores. As possibilidades de emprego desta técnica
estatística são vastas, permitindo otimizar o rendimento de reações; melhorar a qualidade ou a
confiabilidade de métodos analíticos visando tanto a redução do efeito de interferentes quanto
a confiabilidade do uso de alguns reagentes; ou, simplesmente, compreender como
determinados fatores influenciam em determinados processos químicos ou físico-químicos.
A realização de um planejamento fatorial deve começar pela especificação dos níveis
(quantitativos ou qualitativos) em que cada fator (variável) será estudado. A execução do
planejamento consiste em realizar os experimentos em todas as combinações possíveis dos
fatores envolvidos no sistema, em cada nível escolhido. Uma matriz é montada a partir dessas
combinações. Como resultado (resposta) dos experimentos deve ser escolhido o parâmetro
que, em princípio, deva ser dependente dos fatores selecionados. A partir do conjunto de
resultados encontrados para a série de combinações possíveis, pode-se calcular a dimensão
dos efeitos principais, que são os efeitos particulares para cada fator, e os efeitos de interação
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que é a dimensão de quanto um fator pode interferir diretamente na resposta (desempenho) do
outro (BARROS NETO et al., 2003).

2.4.2 Erro Experimental para os Efeitos

É necessário uma estimativa de incerteza associada aos resultados. Para não correr o
risco de fazer inferências incorretas é necessário saber levar em conta os erros experimentais.
Isso é importante não só na análise do resultado final, mas também no próprio planejamento
do experimento (BARROS NETO et al., 2003).
Os erros sistemáticos podem ser evitados tomando-se a devida atenção na realização
do experimento. Por mais que se tente controlar o processo, algumas fontes de erro sempre
existem atuam, na maioria das vezes, de forma aleatória.
Para a estimativa do erro os ensaios precisam ser realizados em no mínimo duplicata, e
a partir disto, a significância estatística dos efeitos podem ser avaliados. Para tanto, a
repetição deve ser autêntica em todas as etapas do processo em estudo, pois uma pequena
diferença pode fazer com que os erros experimentais importantes sejam subestimados. Isto
pode fazer com que o erro aparente seja menor do que o real. Para impedir que os erros
atípicos sejam obrigatoriamente associados a determinadas combinações de níveis, os ensaios
de um planejamento fatorial devem ser realizados de forma aleatória. Onde a partir das
repetições em uma dada combinação de níveis obtém-se uma estimativa do erro experimental
em cada combinação.

2.5 VALIDAÇÃO

A validação de um método analítico pode ser definida como o processo que permite
demonstrar se os resultados obtidos são confiáveis, reprodutíveis e adequados a uma dada
aplicação de interesse. A validação do instrumental utilizado deve preceder a validação da
metodologia analítica. No entanto, o analista deve verificar periodicamente as especificações
de desempenho, tais como sensibilidade, estabilidade, faixa de resposta linear, etc. O presente
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trabalho descreve um processo de validação de um método quantitativo relacionado à
aquisição de um novo equipamento.

Critérios de Validação
Os

parâmetros

de

validação

de

métodos

analíticos

envolvem

especificidade/seletividade, função da resposta (gráfico analítico), intervalo de trabalho,
linearidade, sensibilidade, exatidão, precisão (repetitividade, precisão intermediária e
reprodutividade), limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e robustez (BRITO et.
al., 2003).

2.5.1 Linearidade

É a faixa ou intervalo de concentração no qual o sinal produzido pelo detector é
diretamente, ou através de uma transformação matemática bem definida, proporcional a
concentração do soluto nas amostras. Em outras palavras, a linearidade é a medida de quanto
uma curva, obtida para resposta versus concentração, se aproxima de uma linha reta, ou seja,
quão bem os dados se ajustam a equação linear:

y = ax + b

Equação 2

Onde y é a resposta em cromatografia, em termos de área do pico ou altura do pico, se
ele for simétrico x é a concentração, a é o coeficiente angular (inclinação da reta) e b o
coeficiente linear (intersecção). Idealmente uma relação linear é preferível por ser mais
precisa mais fácil de calcular. Uma calibração linear dá evidências que o sistema está
operando adequadamente na faixa de concentração de interesse.

2.5.2 Sensibilidade

É definida como sendo a inclinação da curva analítica que possibilita a medida em
qualquer ponto. O gráfico da curva analítica é obtido colocando-se o valor observado da
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medida (ordenada) como função da concentração do analito (abscissa). Quanto maior for o
ângulo de inclinação da reta, maior será a variação do sinal em relação a pequenas variações
de concentração, Figura 2.8, no qual o método A é mais sensível que o método B. Quanto
maior for o coeficiente angular, maior será a sensibilidade do método.

Figura 2.8 – Comparação gráfica de dois métodos, A e B, quanto à sensibilidade.

2.5.3 Exatidão

É o grau de concordância entre o valor real da substância na amostra e o estimado pelo
processo analítico. Exatidão em seu significado analítico é sempre considerada dentro de
certos limites, a um dado nível de confiança. Estes limites podem ser estreitos a níveis de
concentrações elevadas e mais amplos a níveis de traços. É expressa pelo erro absoluto ou
relativo que é calculado por:
 Erro absoluto
E= xi – xv

Equação 3

Onde xi é o valor individual de uma medida, xv é o valor verdadeiro ou aceito como
verdadeiro.
 Erro relativo
Er(%) = (xi – xv) / xv x 100

Equação 4
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A baixa exatidão é proveniente de erros sistemáticos que contribuem para desvios ou
tendências nos resultados.
Alguns exemplos de agentes causadores de erros sistemáticos são: baixa recuperação
após a extração do analito de interesse, solução padrão inadequada, medidas volumétricas
imprecisas, reagentes contaminados, presença de interferentes. Quantificações a níveis de
traços freqüentemente não são tão boas, entretanto, exatidões dentro de 20% em níveis mais
baixos de quantificações são aceitáveis.
A exatidão também pode ser expressa como a porcentagem de recuperação de
quantidades conhecidas do analito adicionado ou fortificado (spiked) na matriz limpa da
amostra (branco) ou como a diferença entre a média e o valor de referência aceito, junto com
o intervalo de confiança.
Os valores de recuperação aceitos para avaliação do método analítico em análises de
resíduos (concentrações a nível de ppb) devem estar no intervalo de 70% a 120%, porém,
dependendo do tipo do resíduo e da complexidade analítica, este valor pode ser de 50% a
120%. A recuperação nada mais é que uma medida da eficiência do procedimento de extração
do soluto, a partir de uma amostra matriz.
Cabe salientar que, recuperações baixas indicam que o método possui exatidão
insatisfatória, porém ótimas recuperações não são garantia de precisão e exatidão satisfatória
quando se utilizam amostras artificiais adicionadas de padrão.
Existem duas formas de medir exatidão e recuperação de um método analítico:
amostras certificadas e amostras adicionadas de padrão.

2.5.4 Precisão

É o grau de concordância ou o grau de dispersão entre resultados de medidas
independentes, em torno de um valor central, efetuadas várias vezes em uma amostra
homogênea, sob condições experimentais pré-estabelecidas.
Os dois termos largamente utilizados para descrever precisão são:
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Desvio padrão absoluto (s)

Equação 5

Desvio Padrão Relativo (RSD) ou Coeficiente de Correlação (CV)

RSD(%) = CV(%) = s 100
x

Equação 6

Onde n é o número de medidas, x é a média aritmética das medidas efetuadas. Se o número de
medidas tende ao infinito tem-se o desvio padrão absoluto ou relativo.

2.5.5 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ)

Limite de detecção: é a menor concentração ou quantidade do analito, que pode ser
detectada, mas não necessariamente quantificada, por um método analítico com um limite de
confiança especificado ou ainda, que pode ser estatisticamente diferente do ruído. É o ponto
onde o valor da medida é maior do que a incerteza a ela relacionada. Existem dois tipos de
limite de detecção:
 Limite de detecção do instrumento: é definido como a concentração ou quantidade de
uma dada substância que produz um sinal ou resposta maior do que 3s (onde s =
desvio padrão de uma série de medidas do branco). Em geral, o limite de detecção do
instrumento serve como guia para o estabelecimento do limite de detecção do método.
 Limite de detecção do método: é a menor concentração do analito na amostra que,
quando submetido a um processo analítico, produz um sinal definido como o limite de
detecção do método.
 Limite de quantificação do método: é a menor concentração do analito que pode ser
medida com exatidão e precisão aceitáveis nas condições experimentais. Costuma ser
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definido como 10s, neste ponto o erro associado a medida é de 30% com 99% de
probabilidade. Normalmente é expresso em unidades de concentração.

2.5.6 Especificidade

O termo especificidade é muitas vezes utilizado como sinônimo de seletividade uma
vez que ambos demonstram a capacidade de um método detectar o analito de interesse na
presença de outros componentes (interferentes), que possam estar presentes na matriz da
amostra (impurezas, produtos de degradação, componentes da matriz). Para alguns autores o
termo especificidade refere-se a um método específico para um único analito, enquanto que
seletividade diz respeito a um método que permite a análise de várias substâncias químicas
que podem ou não ser distinguíveis. Como são poucos os métodos que respondem a um único
analito, o termo seletividade parece ser mais apropriado.
A seletividade é obtida em função do processo de preparação da amostra, separação
cromatográfica e do sistema de detecção utilizado.

2.5.7 Robustez

É a habilidade de um método permanecer inalterado com pequenas mudanças de
parâmetros operacionais e ambientais, como diferentes analista, temperatura, pH, fluxo do gás
de arraste, colunas de diferentes procedências.
A robustez de um método pode ser determinada através da análise individual ou
simultânea (planejamento fatorial) dos parâmetros sujeitos à variação.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se um planejamento fatorial 23, onde foram escolhidos duas variáveis
qualitativas e uma terceira variável quantitativa: técnica de extração, proporção
solvente/amostra e, tipo da mistura de solventes, para verificar a eficiência da extração dos
HPAs em uma amostra sintética de água.

3.1 FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Otimização do Método
de Quantificação
(Adaptação do Método USEPA
8270)

Ultra-som
100 W, 6 min

Técnica
Digestor

200 W, 2 min
200 W, 6 min

Planejamento Fatorial
3
2

Proporção
Solvente/Amostra

1:1
1:3

DCM/Hex
Solvente
Acet/DCM

Análise via
CG/EM
Full Scan

Quantificação

43

3.2 REAGENTES E SOLVENTES UTILIZADOS

Foram utilizados os seguintes reagentes e solventes:
 Diclorometano Tedia Grau HPLC/ Spectro
 Hexano Tedia HPLC/ Spectro
 Acetona Tedia HPLC/ Spectro
 Sulfato de sódio anidro Merck P. A.
 Padrão Mix HPAs 2 mg/mL AccuStandard
 Extran MA 02 Neutro
 Água Milli-Q
 Hélio UP 5.0

3.3 EQUIPAMENTOS

Foram utilizados os seguintes equipamentos nos procedimentos experimentais:
 Injetor automático da marca Thermo modelo AS 3000
 Cromatógrafo Gasoso da marca Thermo modelo Focus GC
 Espectrômetro de Massas da marca Thermo modelo Polaris Q
 Digestor da marca Provecto Analítica
 Ultra-som da marca Unique modelo Ultra Cleaner 1400
 Mufla da marca EDGECON modelo 3P
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3.4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.4.1 Metodologia Analítica Utilizada para Análise de HPAs

O método aplicado para as análises de HPAs foi baseado no Método 8270 D,
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) da
USEPA.

Verificação do Sistema do Espectrômetro de Massas

Antes de se iniciar o processo de quantificação dos HPAs verificou-se todo o sistema
interno do CG/EM. Realizou-se a limpeza da fonte de íons. Depois de instalar a fonte de íons,
iniciaram-se as verificações internas no espectrômetro de massas. Após o sistema ter atingido
a pressão de 40 mTorr, iniciou-se o processo de calibração interna do espectrômetro de
massas. Foram verificados os seguintes itens:

Diagnóstico:


Umidade do sistema;



Vácuo do sistema;



Fontes de aquecimento (fonte de íons);



Alinhamento das lentes;



Teste no detector;



Testes da freqüência;

Tune:


Testes de vazamento do gás de arraste no sistema;



Background da coluna Full Scan;



Calibração das massas 69, 131, 264, 414, 502, 614.
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3.4.2 Lavagem de Vidraria

Todas as vidrarias foram lavadas, deixando-se de molho durante um período de 24
horas em solução aquosa a 5% de detergente Extran MA 02 Neutro (MERCK). Após este
período, enxaguou-se abundantemente em água corrente e por último em água Milli-Q.

3.4.3 Solução-Padrão de Referência dos HPAs

As soluções-padrão foram preparadas por meio de diluições adequadas partindo de um
padrão 2 mg/mL contendo a mistura dos 16 HPAs. A identificação dos compostos orgânicos
estudados foi feita por um Cromatógrafo Gasoso acoplado a um Espectrômetro de Massas da
marca THERMO.

3.4.4 Instrumento e Otimização das Condições Experimentais para Determinação dos
HPAs

A separação, identificação e quantificação dos HPAs foram realizadas em um
cromatógrafo gasoso acoplado um espectrômetro de massas da marca THERMO (modelos
Focus GC e Polaris-Q) com injetor automático (modelo AS 3000). Para a separação
cromatográfica utilizou-se uma coluna capilar BPX-5 MS de 30 m de comprimento, diâmetro
interno de 0,25 mm e espessura do filme de 0,25 μm (SGE, temperatura máxima 350°C). Para
a identificação dos 16 HPAs comparou-se o espectro de massas de cada pico do
cromatograma com o espectro de massas contido na biblioteca do software. As Figuras 3.1 a
3.6 apresentam a configuração da metodologia de análise desenvolvida e utilizada na
separação e quantificação dos HPAs via CG/EM.
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Figura 3.1 – Cópia da página do software “XCalibur” – Autoamostrador.

Figura 3.2 – Cópia da página do software “XCalibur” – CG Programação de temperatura do forno.
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Figura 3.3 – Cópia da página do software “XCalibur” – CG Programação de temperatura do injetor.

Figura 3.4 – Cópia da página do software “XCalibur” – CG Programação do fluxo do gás de arraste.
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Figura 3.5 – Cópia da página do software “XCalibur” – CG Programação de temperatura da linha de
transferência.

Figura 3.6 – Cópia da página do software “XCalibur”. Programação do espectrômetro de massas.
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3.5 PLANEJAMENTO FATORIAL

O planejamento fatorial 23 foi utilizado a fim de se investigar a influência que cada
fator escolhido determina na extração de HPAs em água. A Tabela 3.1 mostra os três fatores
usados e seus valores correspondentes em cada nível.
Tabela 3.1 - Fatores utilizados na análise com os respectivos valores dos níveis mínimo (-) e máximo (+).

Fatores

Níveis
(-1)

(+1)

Técnica

Ultra-som

Digestor

Proporção
Solvente/Amostra

1:1

1:3

Solvente

DCM/Hex

Acet/DCM

A Tabela 3.2 mostra a matriz de planejamento, cuja combinação de 3 fatores em 2
níveis produziu 8 ensaios. Cada ensaio representa uma combinação possível dos fatores com
todos os níveis. Com o intuito de determinar a dimensão do erro experimental, todos os
ensaios foram realizados em duplicata, perfazendo um total de 16 ensaios.
Tabela 3.2 - Matriz de planejamento dos ensaios.

Ensaio

Técnica

Proporção
Solvente/Amostra

Solvente

1

Ultra-som

1:1

DCM/Hex

2

Digestor

1:1

DCM/Hex

3

Ultra-som

1:3

DCM/Hex

4

Digestor

1:3

DCM/Hex

5

Ultra-som

1:1

Acet/DCM

6

Digestor

1:1

Acet/DCM

7

Ultra-som

1:3

Acet/DCM

8

Digestor

1:3

Acet/DCM
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A amostra foi sinteticamente preparada por meio da adição com a mistura padrão dos
HPAs em água milli-Q contida num balão volumétrico resultando numa concentração final de
100 μg/L. Em seguida o balão foi agitado até dissolução completa do padrão na água.
Armazenou-se as amostras em refrigerador até a execução do planejamento fatorial 23.

3.6 OTIMIZAÇÃO DA METODOLOGIA DO DIGESTOR

A fim de se investigar a melhor potência e tempo para extração dos HPAs da amostra,
submeteu-se a amostra a diferentes valores de potência e tempo no digestor. A Tabela 3.3
mostra os valores testados.

Tabela 3.3 - Valores utilizados na investigação de melhor potência e tempo.

Metodologia

Potência (W)

Tempo (min)

1

100

6

2

200

2

3

200

6

As amostras das 3 metodologias foram quantificadas nas condições experimentais para
quantificação dos HPAs como mostrado no item 3.4.4.

3.7 EXTRAÇÃO NO ULTRA-SOM

Em cada combinação da matriz de planejamento, no funil de separação, misturou-se a
amostra sintetizada previamente com a proporção solvente/amostra indicada na tabela e seu
respectivo tipo de solvente perfazendo um volume total de 100 mL. Os experimentos cujos
números são ímpares (como mostra a Tabela 3.2) foram realizados utilizando a técnica de
ultra-som no tempo total de 10 minutos.
Depois de submetidos ao processo de extração, os funis de separação advindos do ultrasom foram colocados em repouso para separação das fases por densidade. Após a separação, a
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fase orgânica foi então filtrada num funil simples com papel filtro e sulfato de sódio como
substância dessecante (que foi previamente seco numa mufla a 600 ºC por 4 horas) com a
finalidade de eliminar a água. O extrato foi coletado em frasco de vidro âmbar, rotulado e
levado ao CG/EM para separação e quantificação dos HPAs.

3.8 EXTRAÇÃO NO DIGESTOR

Em cada combinação par da matriz de planejamento (como mostra a Tabela 3.2),
misturou-se no copo do digestor a amostra sintetizada previamente com a proporção
solvente/amostra indicada na tabela e seu respectivo tipo de solvente perfazendo um volume
total de 20 mL. Esses experimentos foram realizados no digestor utilizando a seguinte
programação: 100 W de potência no tempo total de 6 minutos.
A Figura 3.7 mostra os copos do digestor depois de submetidos ao processo de
extração. Aguardou-se 30 minutos para abertura dos copos do digestor a fim de se evitar a
volatilização do solvente e conseqüentemente aumento na concentração dos analitos.

Figura 3.7 – Copos do digestor em repouso durante 30 minutos.

Depois de abertos, transferiu-se a mistura dos copos para os funis de separação e logo
em seguida foram colocados em repouso para separação das fases por densidade. Após a
separação, a fase orgânica foi então filtrada num funil simples com papel filtro e sulfato de
sódio como substância dessecante (que foi previamente seco numa mufla a 600 ºC por 4
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horas) com a finalidade de eliminar a água. O extrato foi coletado em frasco de vidro âmbar,
rotulado e levado ao CG/EM para separação e quantificação dos HPAs.

3.9 QUANTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

A quantificação das amostras foi realizada por padronização externa, por meio de um
gráfico de calibração compatível com o das amostras e no qual o composto apresentou
linearidade (concentração/área = constante).
A quantificação dos HPAs foi feita através de uma curva analítica de 7 pontos com
início na concentração de 10 μg/L e final em 1000 μg/L, preparada a partir da diluição de uma
mistura contendo os 16 HPAs (AccuStandard). As condições cromatográficas utilizadas nesse
trabalho foram adaptadas do método 8270 D da USEPA. A Figura 3.8 apresenta o CG/EM
utilizado.

Figura 3.8 – Cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas utilizado na separação, determinação e
quantificação das amostras contendo HPAs.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO ANALITO (A RESPOSTA)

O parâmetro quantitativo fundamental em cromatografia é a área da banda
cromatográfica. Na cromatografia em coluna, isto é, em fase gasosa (CG) e em fase líquida
(comumente a de alta eficiência, CLAE), a banda é registrada como um pico que idealmente
deve ter formato gaussiano.
Em cromatografia em fase gasosa, onde são usadas colunas capilares, é comum que os
picos tenham perfil gaussiano. E é medindo-se as áreas dos picos cromatográficos que se
estabelecem as quantidades de analitos nas amostras analisadas, pois a área é diretamente
proporcional à concentração. E, através da curva analítica, é possível realizar as
quantificações das análises cromatográficas.
A concentração de cada HPA estudado neste trabalho foi medida automaticamente
através do software Xcalibur. Esse software utiliza o método de integração da área sob a
curva do pico cromatográfico como mostrado na Figura 4.1 para nos fornecer a resposta
propriamente dita. Depois de calculadas todas as áreas referentes a cada analito no seu
respectivo tempo de retenção, utilizou-se a equação da curva analítica para poder calcular as
quantidades do analito em cada amostra proveniente dos oito experimentos do planejamento
fatorial 23.

Figura 4.1 – Pico cromatográfico (gráfico gerado pelo sinal x tempo).
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4.2 METODOLOGIA ANALÍTICA DESENVOLVIDA

A determinação qualitativa e quantitativa dos HPAs obedeceu à metodologia analítica
desenvolvida pelo presente trabalho através de uma adaptação do método USEPA 8270. O
Quadro 4.1 exibe as características das condições cromatográficas na separação dos HPAs.
Quadro 4.1 – Características da corrida cromatográfica.

Temperatura do injetor
Gradiente de temperatura

260ºC
60 ºC (1 min) até 130 ºC a 35 ºC/min; 130
ºC até 285 ºC (17 min) a 20 ºC/min

Gás de arraste

Hélio UP

Fluxo do gás de arraste

1,2 mL/min

Injetor

Modo Splitless, 2 μL injetado
BPX5-MS 30 m de comprimento,

Coluna

diâmetro interno de 0,25 mm e espessura
do filme de 0,25 μm

Temperatura da linha de transferência

275°C

Voltagem do Detector

70,0 eV

Modalidade de Ionização

Impacto de Elétrons (EI)

Tipo de aquisição

Modo Full Scan

Tipo de analisador

Ion trap

Estação

Xcalibur 4.2

O tempo total da corrida cromatográfica foi de 27,75 minutos, sendo que o primeiro
composto a ser eluído foi o naftaleno com tempo de retenção de 5,02 minutos e o último o
benzo(g,h,i)perileno com 22,83 minutos.
Na Tabela 4.1 observa-se as relações de massas e tempo de retenção de cada um dos
16 HPAs na ordem de separação.
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Tabela 4.1 - Tempo de Retenção dos HPAs.

Ordem

HPA

Massa Molecular

Tempo de Retenção
(min)

1

Naftaleno

128

5,02

2

Acenaftileno

152

6,73

3

Acenafteno

154

6,93

4

Fluoreno

166

7,53

5

Fenantreno

178

8,77

6

Antraceno

178

8,78

7

Fluoranteno

202

10,18

8

Pireno

202

10,47

9

Benzo(a)antraceno

228

12,22

10

Criseno

228

12,28

11

Benzo(b)fluoranteno

252

14,81

12

Benzo(k)fluoranteno

252

14,90

13

Benzo(a)pireno

252

15,94

14

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

276

21,18

15

Dibenzo(a,h)antraceno

278

21,34

16

Benzo(g,h,i)perileno

276

22,83

Os compostos foram identificados pela ordem de eluição e confirmados pela
comparação de seus espectros com os contidos na biblioteca do software Xcalibur. Este
procedimento foi repetido até que os tempos de retenção de todos os HPAs estudados fossem
determinados. Na Figura 4.2 é apresentado um cromatograma obtido de um padrão contendo a
mistura dos 16 HPAs utilizado para otimizar as condições de análise.
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Figura 4.2 – Cromatograma de separação dos 16 HPAs estudados referente a uma mistura padrão HPAs 75 μg/L
utilizado na curva de calibração. A ordem de eluição está de acordo como mostrado anteriormente na Tabela 4.1.

O cromatograma acima mostrado além de apresentar picos dos 16 compostos
estudados apresenta também picos correspondentes aos surrogates (2-fluorofenol, fenol-d5,
nitrobenzeno-d5, 2-fluorobifenil, 2,4,6-tribromofenol e p-terfenil-d14), isto é, compostos que
geralmente são utilizados para verificar a eficiência de uma determinada extração. Contudo, o
presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a eficiência de extração dos 16 HPAs,
logo não foi necessário quantificá-los. Portanto, o padrão utilizado para otimização da
separação, continha além da mistura dos 16 HPAs, a mistura de 6 compostos denominados
como surrogates.
A amostra sintética utilizada em todos os experimentos continha uma mistura padrão
dos 16 de HPAs. As amostras foram submetidas aos experimentos nas combinações da matriz
de planejamento dos ensaios já mencionada anteriormente (Ver Tabela 3.2).
A separação e quantificação dos compostos foram efetuadas através da injeção de 2 μL
dos extratos provenientes das extrações do planejamento fatorial
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4.3 CURVAS ANALÍTICAS DOS HPAs

Após a separação e identificação dos analitos nos padrões de calibração foram
construídas as curvas analíticas dos 16 compostos estudados na faixa entre 10 μg/L e 1000
μg/L, observando a linearidade para todos os compostos de interesse. As curvas analíticas
utilizadas para a quantificação de cada um dos HPAs estudados são mostradas nas Figuras
A.1 a A.16 no Apêndice A.

4.4 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS E A MATRIZ DE PLANEJAMENTO

A fim de encontrar as melhores condições para a extração líquido-líquido dos HPAs
em meio aquoso, foi utilizado o planejamento fatorial 2 3 (oito experimentos). Para tanto foram
estudados, como fatores, a técnica de extração empregada, a proporção solvente/amostra e,
dois diferentes tipos de misturas de solvente. A Tabela 4.2 apresenta as variáveis codificadas
em seus respectivos níveis.
Tabela 4.2 - Variáveis e seus respectivos níveis para o planejamento fatorial 2 3.

Níveis
Codificação
X1
X2
X3

Variáveis
Técnica
Proporção
Solvente/Amostra
Tipo Solvente

Mínimo

Máximo

Ultra-som

Digestor

1:1

1:3

DCM/Hex

Acet/DCM

Tendo-se em vista o grande número de variáveis que podem influenciar diretamente no
processo de extração dos HPAs da fase aquosa para a fase orgânica, selecionamos aquelas
variáveis que julgamos ser mais importantes e fizemos um estudo através de um planejamento
fatorial, imaginando-se as seguintes situações:
1) O tipo da técnica empregada foi estudada com o intuito de compreender como o
processo de sonificação e microondas influencia na extração dos HPAs em água.
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2) A proporção Solvente/Amostra foi estudada com o intuito de se comparar o
comportamento de migração dos analitos para diferentes volumes de solventes orgânicos.
3) O efeito da mistura de solventes foi estudado com o objetivo de se verificar qual é
o melhor meio extrator tendo em vista a grande faixa de massa molecular em que os HPAs
estão compreendidos.
A quimiometria, através do planejamento fatorial, permitiu verificar a influência dos
parâmetros escolhidos no processo de extração a fim de avaliar a eficiência da recuperação
dos HPAs em uma amostra sintética de água. Com as condições cromatográficas já
otimizadas, os efeitos principais e de interação puderam ser avaliados. Os efeitos foram
calculados a fim de se inferir significância a todas as possíveis combinações da matriz de
planejamento. Os principais objetivos do planejamento fatorial foram: determinar a condição
ótima de extração, ou seja, a combinação entre os fatores e níveis que forneceu melhor
resposta e, confirmar o comportamento semelhante dos 16 HPAs, já que estão divididos em
dois grupos (os de baixa massa molecular e os de alta massa molecular).

4.5 OTIMIZAÇÃO DA METODOLOGIA DO DIGESTOR

A fim de se verificar a condição de potência e tempo em que se obtivesse a melhor
resposta, foi realizada uma investigação para extração de HPAs em água através da digestão
por microondas. As Figuras 4.3 a 4.5 mostram os gráficos com os valores da recuperação dos
HPAs nas condições investigadas. Todas as amostras foram sintetizadas e extraídas para uma
mistura diclorometano/hexano 1:1.
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Figura 4.3 – Recuperação dos HPAs utilizando 100 Watts de potência e o tempo de 6 minutos no digestor.

Como se pode ver, a Figura 4.3 apresenta a porcentagem de recuperação dos HPAs
utilizando a potência de 100 Watts durante 6 minutos no digestor. Aparentemente percebe-se
a existência de três grupos de compostos: o primeiro grupo de substâncias (naftaleno,
acenaftileno, acenafteno e fluoreno) por apresentar solubilidade elevada, teve como
consequência uma recuperação bem superior a 100% . Já o segundo grupo (fenantreno,
antraceno, fluoreno e pireno) por possuir uma solubilidade intermediária, apresentaram
extrações em torno de 100%.

E, por último, o terceiro grupo de substâncias

(benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno,
indeno(1,2,3-c,d)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno) de baixa solubilidade,
cujas extrações variaram entre 42,5% e 60%.
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Figura 4.4 – Recuperação dos HPAs utilizando 200 Watts de potência e o tempo de 2 minutos no digestor.

Pode-se observar a semelhança entre o comportamento dos resultados nas outras duas
investigações, onde variou-se apenas a potência e o tempo para extração dos HPAs da
amostra no digestor.

Figura 4.5 – Recuperação dos HPAs utilizando 200 Watts de potência e o tempo de 6 minutos no digestor.
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A Tabela 4.3 mostra os valores das recuperações obtidos das três metodologias
testadas.
Tabela 4.3 – Porcentagem da recuperação obtida nas três metodologias do digestor.

Metodologia

Potência (W)

Tempo (min)

Recuperação (%)

1

100

6

42,5 - 142

2

200

2

34 -163,5

3

200

6

74 - 193

Os melhores resultados foram encontrados para a metodologia 1 apresentando
recuperação entre 42,5% e 142%. A metodologia 2 apresentou recuperação entre 34% e
163,5% e a metodologia 3 entre 74% e 193%. Essas duas últimas foram consideradas
insatisfatórias tendo em vista que os valores de recuperação admissíveis devem estar entre
80% e 120% (BRUM; et al., 2007; YAMADA, 2006; RIBANI; et al., 2004). Esses altos
valores de recuperação para as metodologias 2 e 3 podem ser explicados devido à potência e o
tempo em que as amostras foram submetidas no digestor. Isto promoveu um aumento na
temperatura, provocando assim, a volatilização do solvente e como conseqüência à
concentração dos analitos num volume final inferior ao inicial.

4.6 PLANEJAMENTO FATORIAL 23

A Figura 4.6 apresenta o gráfico da recuperação e a Tabela 4.4 apresenta os valores da
recuperação para os 16 HPAs nos oito experimentos do planejamento fatorial correspondente
a Figura 4.6.
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Figura 4.6 – Recuperação dos HPAs dos oito experimentos do planejamento

Tabela 4.4 – Porcentagem de recuperação dos HPAs nos oito experimentos do planejamento.

HPAs/ Ensaios

1

2

3

4

5

6

7

8

Naftaleno

94%

119,5%

98,5%

145%

84,5%

100%

80,5%

139,5%

Acenaftileno

99,5%

117%

96%

131,5%

87,5%

97,5%

70%

127%

Acenafteno

88,5%

105,5%

89,5%

129,5%

80%

85%

68%

129%

Fluoreno

95,5%

109,5%

99,5%

131,5%

82%

90,5%

76%

133,5%

Fenantreno

87%

98,5%

102%

119%

70%

80%

72%

59,5%

Antraceno

86,5%

95,5%

82%

89,5%

75%

86%

66,5%

85,5%

Fluoranteno

93,5%

106%

105,5%

113%

78,5%

88,5%

78,5%

103%

Pireno

93,5%

105%

101,5% 104,5%

78,5%

87%

79,5%

100,5%

Benzo(a)antraceno

83,5%

88,5%

84%

62,5%

75%

79%

69%

69%

Criseno

79%

82,5%

86,5%

62%

71,5%

73,5%

74%

67%

Benzo(b)fluoranteno

83,5%

87,5%

76,5

55,5%

77%

80%

69%

64%

Benzo(k)fluoranteno

87%

88%

76%

53,5%

80%

83%

65,5%

61%

Benzo(a)pireno

86%

88,5%

76,5%

55%

80,5%

83%

67%

62,5%

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

82%

83,5%

73%

50,5%

75,5%

79,5%

67%

62%

Dibenzo(a,h)antraceno

83,5%

84,5%

69%

48,5%

78,5¨%

81,5%

64%

60,5%

Benzo(g,h,i)perileno

81%

82,5%

70,5%

50%

76%

80%

65,5%

61%
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A combinação do experimento 2, que corresponde ao uso do digestor, uso da
proporção solvente/amostra 1:1 e uso da mistura diclorometano/hexano proporcionou uma
recuperação entre 119,5% e 82,5%. Essa recuperação evidencia uma condição satisfatória no
processo de extração.
A Figura 4.7 apresenta o cromatograma da amostra proveniente do ensaio 2. Os
cromatogramas dos demais ensaios são mostrados no Apêndice B.

Figura 4.7 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 2.

4.6.1 Matriz de Planejamento Fatorial 23

Tomamos como base a matriz de planejamento para o naftaleno que é mostrada na
Tabela 4.5 respectivamente com suas variáveis codificadas x1, x2, x3 e seus respectivos sinais
de contraste, respostas R1 e R2, médias e desvios para cada um dos oito ensaios. Para cada um
dos 16 HPAs foi construída uma tabela semelhante a essa.
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Tabela 4.5 - Matriz de planejamento com os resultados de extração do naftaleno para os oito experimentos.

Ensaios

x1

x2

x3

R1

R2

Média

Desvio

1

-1

-1

-1

113

75

94

38

2

+1

-1

-1

113

126

119,5

-13

3

-1

+1

-1

126

71

98,5

55

4

+1

+1

-1

152

138

145

14

5

-1

-1

+1

81

88

84,5

-7

6

+1

-1

+1

68

132

100

-64

7

-1

+1

+1

108

53

80,5

55

8

+1

+1

+1

132

147

139,5

-15

A Tabela 4.6 apresenta a matriz de coeficiente de contraste para um planejamento
fatorial 23.Onde x1, x2, x3 são efeitos principais, x12, x13, x23 são efeitos de interação de 2ª
ordem; x123 efeito de interação de 3ª ordem, totalizando sete efeitos.

Tabela 4.6 - Matriz de coeficiente de contraste para o naftaleno.

Ensaios

x1

x2

x3

x12

x13

x23

x123

Média

1

-1

-1

-1

+1

+1

+1

-1

94

2

+1

-1

-1

-1

-1

+1

+1

119,5

3

-1

+1

-1

-1

+1

-1

+1

98,5

4

+1

+1

-1

+1

-1

-1

-1

145

5

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1

84,5

6

+1

-1

+1

-1

+1

-1

-1

100

7

-1

+1

+1

-1

-1

+1

-1

80,5

8

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

139,5
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4.6.2 Cálculo dos Efeitos

Para um planejamento fatorial 23, além dos três efeitos principais, são determinados
quatro efeitos de interação, sendo três interações de segunda ordem e uma interação de
terceira ordem.
Os efeitos foram calculados a partir da diferença de duas médias onde cada uma
possui metade das respostas dos experimentos. Os três efeitos principais são a diferença entre
a média do somatório de todas as respostas do nível máximo do respectivo fator e a mesma
média correspondente ao nível mínimo. Esses efeitos foram calculados multiplicando-se os
dados das médias das respostas, para cada ensaio, pelo sinal de contraste de cada variável do
ensaio correspondente (Tabela 4.6) e, em seguida, fazendo-se a soma algébrica. Para se
calcular o efeito principal da técnica (x1) procedeu-se da seguinte maneira: fez-se a
multiplicação das respostas apresentadas na Tabela 4.7 pelo sinal de contraste correspondente
ao nível.

Efeitos para o naftaleno:
Tabela 4.7 – Respostas para o naftaleno multiplicadas pelo sinal de contraste correspondente.

x1

x2

x3

x12

x13

x23

x123

-94

-94

-94

94

94

94

-94

119,5

-119,5

-119,5

-119,5

-119,5

119,5

119,5

-98,5

98,5

-98,5

-98,5

98,5

-98,5

98,5

145

145

-145

145

-145

-145

-145

-84,5

-84,5

84,5

84,5

-84,5

-84,5

84,5

100

-100

100

-100

100

-100

-100

-80,5

80,5

80,5

-80,5

-80,5

80,5

-80,5

139,5

139,5

139,5

139,5

139,5

139,5

139,5

Efeito da técnica de extração = x1 = (-1)*( -94) + (+1)*(119,5) + (-1)*(-98,5) + (+1)*( 145) +
(-1)*( -84,5) + (+1)*( 100) + (-1)*( -80,5) + (+1)*(139,5) / 4 = 36,75
Onde x1 é igual ao efeito da técnica de extração.
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A tabela 4.8 mostra os valores encontrados para todos os efeitos do naftaleno.

Tabela 4.8 - Valores da média e dos efeitos principais e de interação para o naftaleno.

- Média Global

107,7 ± 15,9

- Efeitos principais:
Técnica, x1

36,75 ± 31,8

Proporção Solvente/Amostra, x2

16,25 ± 31,8

Solvente, x3

-13,25 ± 31,8

- Interações de segunda ordem:
x12

16,25 ± 31,8

x13

0,75 ± 31,8

x23

1,25 ± 31,8

- Interação de terceira ordem:
x123

5,25 ± 31,8

Os demais efeitos: proporção solvente/amostra que corresponde a x2; tipo de solvente
que corresponde a x3; a interação entre a técnica e a proporção solvente/amostra que
corresponde a x12; a interação entre a técnica e o tipo de solvente que corresponde a x13; a
interação entre a proporção solvente/amostra e o tipo de solvente que corresponde a x23; e por
fim, a interação entre os três fatores que correspondem a x123, foram calculados da mesma
forma. Os efeitos principais e de interação para todos os HPAs são mostrados na Tabela 4.9.
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Tabela 4.9 – Valores dos efeitos principais e de interação de segunda e terceira ordem para cada um dos 16
HPAS.

EFEITOS
HPAs

x1

x2

x3

x12

x13

x23

x123

Naftaleno

36,75

16,25

-13,25

16,25

0,75

1,25

5,25

Acenaftileno

30

5,75

-15,5

16,25

3,5

0,25

7,25

Acenafteno

30,75

14,25

-12,75

19,75

2,25

1,75

8,25

Fluoreno

28

15,75

-13,5

16,75

5

2,75

7,75

Fenantreno

6,5

4,25

-31,25

-4,25

-7,75

-13,5

-7

Antraceno

11,625

-4,875

-10,125

1,625

3,375

0,375

2,375

Fluoranteno

13,625

8,375

-17,375

2,375

3,625

-1,125

4,875

Pireno

11

5,5

-14,75

1

3,75

1,75

5,25

Benzo(a)antraceno

-3,125

-10,375

-6,625

-7,625

5,125

2,375

5,625

Criseno

-6,5

-4,25

-6

-9,25

4

2,25

4,75

Benzo(b)fluoranteno

-4,75

-15,75

-3,25

-8,25

3,75

3,75

4,25

Benzo(k)fluoranteno

-5,75

-20,5

-3,75

-7,75

5

2,25

4

Benzo(a)pireno

-5,25

-19,25

-3,25

-7,75

4,25

2,25

4,25

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

-5,5

-17

-1,25

-8,25

5

4

3,75

Dibenzo(a,h)antraceno

-5

-21,5

-0,25

-7

4,75

3,75

3,75

Benzo(g,h,i)perileno

-4,875

-18,125

-0,375

-7,625

4,625

3,375

3,375

Ao analisar separadamente os efeitos dos compostos estudados, verificou-se que
ambos os grupos possuem uma tendência semelhante. Isso confirma a classificação dos HPAs
em dois subgrupos: os de baixa e os de alta massa molecular. A recuperação diminui à medida
que aumenta a massa molecular dos HPAs devido eles apresentarem menor solubilidade em
água quando comparados com os HPAs de menor massa molecular. As Figuras 4.8 a 4.11
apresentam os gráficos com a semelhança dos efeitos para os compostos estudados e a Tabela
4.9 mostrada acima apresenta os valores para cada um dos efeitos principais e de interação de
segunda e terceira ordem.
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Figura 4.8 – Efeitos para o naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno e fentantreno.

Figura 4.9 – Efeitos para antraceno, fluoranteno e pireno.
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Figura 4.10 – Efeitos para benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno e benzo(a)
pireno.

Figura 4.11 – Efeitos para indeno(1,2,3-c,d)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno.

4.6.3 Estimativa do Erro para o Naftaleno

Como as observações individuais foram realizadas em duplicata, a estimativa
combinada da variância (S2) de uma observação individual foi calculada por:
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S2 =  di2 / 2 N
S2= [(1444)2+ (169)2+ (3025)2+ (196)2+ (49)2+ (4096)2+ (3025)2+ (225)2] / 16 = 764,3125

A estimativa da variância do efeito foi determinada a partir da equação abaixo:
2y =  ai2 2i
(efeito)

(efeito)

= (1/16 +...+1/16) x (764,3125/ 2)

= (8 / 16) x (382,15625/ 2) = 191,0781

O erro padrão é a raiz quadrada do resultado da variância do ensaio que teve como
valor 13,8231.
Mais uma vez tomando como base de cálculo os valores correspondentes ao naftaleno
calculou-se o erro foi para observar a significância dos efeitos num intervalo de 95% de
confiança. Logo, para determinar quais efeitos foram importantes, multiplicou-se o valor de
distribuição do t de Student pelo erro padrão para 95% de confiança e 8 graus de liberdade
(que é igual a 2,3), já que cada ensaio apresenta apenas um grau de liberdade por terem sido
realizados em duplicata.
Erro x t Student(95%) = 13,8231 x 2,3 = 31,79313
Portanto, através da análise da Tabela 4.9 o efeito principal x1 (técnica) foi
considerado significativo devido seu valor (36,75) ser superior a 31,79313 (erro x t Student).
Já os efeitos principais x2 e x3 e os de interação x12, x13, x23, x123 não foram considerados
significativos, uma vez que quando comparados com o erro x t Student, são descartados
devido serem inferiores (em módulo) a 31,79313.

4.6.4 Interpretação dos Resultados do Naftaleno

Os oito ensaios da matriz de planejamento do naftaleno correspondem aos vértices do
cubo como mostrado na Figura 4.12.
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Figura 4.12 – Interpretação geométrica em forma de cubo para o naftaleno.

Na interpretação geométrica cada um dos oito vértices do cubo corresponde a um
experimento realizado. Observando o eixo x do cubo (correspondente à variável técnica) na
Figura 4.12, a mudança da técnica de extração de ultra-som para digestor, forneceu um
aumento significativo na recuperação dos compostos. Isso pode ser verificado se traçarmos
um plano perpendicular ao eixo x, daí pode-se então comparar os ensaios que possuem a
mesma proporção solvente/amostra e o mesmo tipo de solvente, ou seja, ensaios 1 e 2; ensaios
3 e 4; ensaios 5 e 6; e ensaios 7 e 8 e, que diferenciam entre si apenas no tipo da técnica de
extração empregada. Desta forma, os ensaios 2, 4, 6 e 8 apresentaram melhores resultados
quando comparados aos ensaios 1, 3, 5 e 7. Neste contexto pode-se confirmar a influência da
técnica no processo de extração dos HPAs.
Já com relação ao eixo y (correspondente a proporção solvente/amostra), pode-se
concluir que a proporção não influenciou no processo de extração, o que foi confirmado pelos
cálculos quimiométricos apresentados anteriormente. Traçando um plano perpendicular ao
eixo y poderemos comparar os ensaios que possuem a mesma técnica e o mesmo tipo de
solvente, ou seja, ensaios 1 e 3; ensaios 2 e 4; ensaios 5 e 7; e ensaios 6 e 8 e, que diferenciam
entre si apenas na proporção solvente/amostra.
E, por último o eixo z (que corresponde ao tipo de solvente). A mudança do tipo de
solvente de diclorometano/hexano para acetona/diclorometano forneceu uma diminuição na
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recuperação dos HPAs. A mistura diclorometano/hexano possui um melhor poder de extração
quando comparado com acetona/diclorometano, pois isso deve às propriedades como o índice
polar e a constante dielétrica. Essas propriedades devem ser levadas em consideração quando
se trata da miscibilidade de um líquido.
O hexano apresenta um índice polar bastante inferior ao do diclorometano,
entretanto a mistura entre eles é favorável porque as polaridades se somam e suas constantes
dielétricas (hexano: e diclorometano: ) são próximas entre si Já o solvente
diclorometano além de ser miscível em hexano é também miscível em acetona. Com isso a
mistura entre eles (acetona/diclorometano) por possuir uma polaridade mais próxima à da
água,

devido

ao

valor

da

constante

dielétrica

de

cada

solvente

envolvido

(acetona:diclorometano: e água:), exerce o poder de co-solvência,
ou seja, a mistura desses solventes (acetona/diclorometano) aumenta a afinidade dos HPAs
com a água o que torna a mistura imprópria para a recuperação dos compostos estudados.
Traçando um plano perpendicular ao eixo z poder-se-á então comparar os resultados
dos ensaios que possuem a mesma técnica e a mesma proporção solvente/amostra, ou seja,
ensaios 1 e 5; ensaios 2 e 6; ensaios 3 e 7; e ensaios 4 e 8 e, que diferenciam entre si apenas
no tipo de solvente.
Diante dessa interpretação geométrica, pode-se concluir que o ensaio que forneceu
melhor resultado foi o que possui o digestor como técnica de extração, a proporção
solvente/amostra 1:1 e a mistura diclorometano/hexano, sendo assim o ensaio de número 2
que apresentou 119,5% de recuperação para o naftaleno.
Para cada um dos demais HPAs foi realizada uma interpretação geométrica individual
onde culminou no experimento de número 2 o melhor resultado.

4.7 INVESTIGAÇÃO DA SOLUBILIDADE TOTAL

As propriedades físico-químicas dos 16 HPAs, considerados prioritários pela USEPA,
são consideravelmente diferentes, por isso, observou-se um decréscimo significativo na
recuperação dos compostos de maiores massas moleculares (5 a 6 anéis aromáticos) em
relação aos de menores massas (2 a 4 anéis aromáticos).
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Apesar dos HPAs (a partir do benzo(a)antraceno) ter apresentado menores
recuperações, não significa dizer que os mesmos não foram 100% extraídos. Por possuírem
baixa solubilidade em água, o equilíbrio é restabelecido durante o processo de extração e o
restante que não se dissolve permanece aderido à superfície interna do recipiente em que se
encontra a amostra o que corresponde a um meio saturado.
Portanto, realizou-se uma extração seguida com a lavagem do balão com um volume
conhecido do solvente e verificou-se que o que não consegue se dissolver pode ser recuperado
na lavagem do recipiente. Com isto, conclui-se que apesar dos valores na extração dos
compostos orgânicos de maior massa molecular não serem de 100%, tem-se efetivamente
100% de extração do que se encontra dissolvido no meio aquoso.
A Tabela 4.10 apresenta esses valores confirmando assim a não dissolução completa
dos HPAs (saturação do meio) que possuem baixa solubilidade em água.
Tabela 4.10 – Valor da recuperação dos HPAs no processo de lavagem do balão.

HPA

Solução

Lavagem do
balão

Naftaleno
Acenaftileno
Acenafteno
Fluoreno
Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo(a)antraceno
Criseno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(a)pireno
Indeno(1,2,3-c,d)pireno
Dibenzo(a,h)antraceno
Benzo(g,h,i)perileno

96%
83%
80%
75%
69%
72%
68%
68%
65%
64%
64%
65%
66%
65%
64%
64%

10,5%
17%
20,5%
23%
27,5%
31,5%
31,5%
32%
33,5%
33,5%
34,5%
34%
34,5%
35,5%
34,5%
34,5%

Solução +
Lavagem do
balão
106,5%
100%
100,5%
98%
96,5%
103,5%
99,5%
100%
98,5%
97,5%
98,5%
99%
100,5%
100,5%
98,5%
98,5%

A complexidade da matriz e a forma como que esses compostos estão ligados é uma
das principais dificuldades na extração. Assim, um sistema de solvente aliado a um método de
extração, ambos têm que ser eficientes frente a esses percalços.
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5. CONCLUSÃO

A metodologia de separação e quantificação dos HPAs adaptada nessa pesquisa
mostrou-se eficiente na determinação dos compostos em meio aquoso. O método mostrou-se
preciso para todos os 16 HPAs, os limites de detecção e quantificação usando CG/EM e a
recuperação para os HPAs foram semelhantes aos trabalhos da literatura.
A investigação no digestor mostrou que utilizando 100 Watts de potência e 6 minutos
obtêm-se melhores resultados, já que para potências maiores o aumento da temperatura
provoca a volatilização dos solventes. Com isso, a quantificação não seria confiável devido à
concentração dos analitos. Os melhores resultados foram encontrados para a metodologia 1
apresentando recuperação entre 42,5% e 142%. A metodologia 2 apresentou recuperação
entre 34% e 163,5% e a metodologia 3 entre 74% e 193%. Essas duas últimas foram
consideradas insatisfatórias tendo em vista que os valores de recuperação admissíveis devem
estar entre 80% e 120%. Utilizou-se o planejamento fatorial 23 para verificar a influência de
três parâmetros: técnica de extração, proporção solvente/amostra e tipo de solvente. O
objetivo foi verificar qual combinação dos oito experimentos daria a melhor resposta (melhor
recuperação).
O uso do digestor como técnica de extração mostrou que é possível extrair HPAs de
água tendo um resultado superior ao utilizar o ultra-som. No estudo da proporção
solvente/amostra para se observar o comportamento de migração dos analitos presentes numa
fase aquosa para uma fase orgânica, concluiu-se que a proporção 1:1 é satisfatória. O efeito da
mistura de solventes foi estudado com o objetivo de se verificar qual é o melhor meio extrator
tendo em vista a grande faixa de massa molecular em que os HPAs estão compreendidos. O
uso dos solventes apresentou como melhor meio extrator a mistura 1:1 diclorometano/hexano
por apresentar maiores recuperações que pode ser explicada como uma mistura de polaridade
semelhante ao grupo dos 16 HPAs, uma vez que apresentam características físico-químicas
bem diferentes entre si.
As análises dos extratos orgânicos mostraram a presença dos 16 HPAs em todas as
amostras. Apesar dos 16 compostos estudados fazerem parte do mesmo grupo, são
consideravelmente diferentes devido às suas propriedades físico-químicas. O teste de
solubilidade confirmou a divisão dos HPAs em dois grupos como apresentado na literatura.
Mesmo com o decréscimo significativo na recuperação dos compostos de maiores massas
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moleculares (BaA, Chr, BbF, BkF, BaP, I(c,d)P, DB(a,h)A, B(g,h,i)P) a extração mostrou-se
eficiente, extraindo assim tudo o que estava dissolvido no meio aquoso.
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6. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS

Como sugestões para futuros trabalhos, vemos a necessidade de verificarmos outras
metodologias de extração para HPAs que facilitem a determinação dos mesmos em outras
matrizes ambientais, facilitando assim o entendimento destas substâncias nos diversos
compartimentos ambientais:
 Realização de estudo envolvendo a avaliação de extração de HPAs em cartuchos C18
objetivando melhorar os percentuais de recuperação dos HPAs aqui estudados;
 Avaliação de outras técnicas analíticas para a extração dos HPAs, tais como, Extração
em Fase Sólida (SPE) e Microextração em Fase Sólida (SPME);
 Realização de estudo de avaliação ambiental envolvendo duas matrizes ambientais
(água e sedimento) para verificar em longo prazo o impacto da poluição por HPAs em rios do
Estado. Este estudo pode envolver tanto as águas superficiais quanto as águas subterrâneas de
poços de combustíveis.
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APÊNDICE A

As Figuras A.1 a A.16 apresentam as curvas analíticas para cada um dos 16 HPAs.

Figura A.1 - Curva analítica do Naftaleno

Figura A.2 - Curva analítica do Acenaftileno
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Figura A.3 - Curva analítica do Acenafteno

Figura A.4 - Curva analítica do Fluoreno

83

Figura A.5 - Curva analítica do Fenantreno

Figura A.6 - Curva analítica do Antraceno
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Figura A.7 - Curva analítica do Fluoranteno

Figura A.8 - Curva analítica do Pireno
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Figura A.9 - Curva analítica do Benzo(a)antraceno

Figura A.10- Curva analítica do Criseno
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Figura A.11 - Curva analítica do Benzo(b)fluoranteno

Figura A.12 - Curva analítica do Benzo(k)fluoranteno
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Figura A.13 - Curva analítica do Benzo(a)pireno

Figura A.14 - Curva analítica do Indeno(1,2,3-c,d)pireno
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Figura A.15 - Curva analítica do Dibenzo(a,h)antraceno

Figura A.16 - Curva analítica do Benzo(g,h,i)perileno

89

APÊNDICE B

As Figuras B.1 a B.7 mostram os cromatogramas das amostras da réplica (duplicata)
provenientes dos ensaisos 1, 3 ao 8 do planejamento fatorial realizado.

Figura B.1 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 1.

Figura B.2 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 3.
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Figura B.3 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 4.

Figura B.4 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 5.
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Figura B.5 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 6.

Figura B.6 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 7.
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Figura B.7 – Cromatograma da amostra proveniente do experimento 8.

