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RESUMO 

 

 A água produzida representa um grande problema associado com a atividade de 

extração de óleo bruto. O monitoramento dos níveis de metais nos resíduos é constante 

e requer a utilização de técnicas analíticas sensíveis. No entanto, a determinação de 

elementos traço muitas vezes pode exigir uma etapa de pré-concentração. O objetivo 

deste trabalho foi desenvolver um método analítico simples e rápido para a extração e 

pré-concentração baseada no fenômeno de extração no ponto nuvem para a 

determinação do Cd, Pb e Tl em água produzida amostras por Espectrometria de 

Absorção de alta resolução com fonte continua e atomização em forno de grafite. Um 

planejamento Box Behnken foi usado para obter a condição ideal de extração dos 

analitos. Os fatores avaliados foram: concentração do agente complexante (o,o-

dietilditilfosfato amônio, DDTP), a concentração do ácido clorídrico e concentração do 

surfactante (Triton X -114). A condição ideal de extração foi obtida com: 0,6% m v
-1

 

DDTP, HCl 0,3 mol L
-1

 e 0,2% m v
-1

 de Triton X - 114 para o Pb; 0,7% m v
-1

 DDTP, 

HCl 0,8 mol L
-1

 e 0,2% m v
-1

 Triton X-114 para Cd. Para o Tl foi evidenciado que 

melhor condição de extração se dá com ausência de DDTP, as condições de extração 

foram então HCl 1,0 mol L
-1

 e 1,0% m v
-1

 de Triton X - 114. Os limites de detecção 

para o método proposto, foram 0,02 µg L
-1

, 0,004 µg L
-1

 e 0,06 µg L
-1

 para o Pb, Cd e 

Tl, respectivamente. Os fatores de enriquecimento foram superiores a 10 vezes. O 

método foi aplicado para a água produzida da bacia Potiguar, e testes de adição e 

recuperação foram realizados, e valores ficaram entre 81% e 120%. A precisão foi 

expressa com desvio padrão relativo (RSD) foi inferior a 5%. 

 

Palavras-Chave: Água Produzida.  Extração e Pré-concentração. HR- CS GF AAS. 

Box Behnken. Ddtp. Triton x – 114. 

 

 

 

 



 

 

DETERMINATION OF Cd, Pb, and Tl PRODUCED WATER BY HR-CS GF 

AAS AFTER EXTRACTION POINT IN CLOUD. 

ABSTRACT  

 Produced water is a major problem associated with the crude oil extraction 

activity. The monitoring of the levels of metals in the waste is constant and requires the 

use of sensitive analytical techniques. However, the determination of trace elements can 

often require a pre-concentration step. The objective of this study was to develop a 

simple and rapid analytical method for the extraction and pre-concentration based on 

extraction phenomenon cloud point for the determination of Cd, Pb and Tl in produced 

water samples by spectrometry of high resolution Absorption source continues and 

atomization graphite furnace. The Box Behnken design was used to obtain the optimal 

condition of extraction of analytes. The factors were evaluated: concentration of 

complexing agent (o,o-dietilditilfosfato ammonium, DDTP), the concentration of 

hydrochloric acid and concentration of surfactant (Triton X -114). The optimal 

condition obtained through extraction was: 0,6% m v
-1

 DDTP, HCl 0,3 mol L
-1

 and 

0,2% m v
-1

 of Triton X - 114 for Pb; 0,7% m v
-1

 DDTP, HCl 0,8 mol L
-1

 and 0,2% m v
-1

 

Triton X-114 for  Cd. For Tl was evidenced that best extraction condition occurs with 

no DDTP, the extraction conditions were HCl 1,0 mol L
-1

 e 1,0% m v
-1

 de Triton X - 

114. The limits of detection for the proposed method were 0,005 µg L
-1

, 0,03 µg L
-1

 and 

0,09 µg L
-1

 to Cd, Pb and Tl, Respectively. Enrichment factors Were greater than 10 

times. The method was applied to the water produced in the Potiguar basin, and addition 

and recovery tests were performed, and values were between 81% and 120%. The 

precision was expressed with relative standard deviation (RSD) is less than 5%.  

Keywords: Produced Water. Extraction and Pre-concentration. HR- CS GF AAS. Box 

Behnken. DDTP. Triton X - 114. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, a indústria de petróleo, se encontra em fase de expansão, 

principalmente devido à descoberta de novos campos localizados em águas profundas. 

Em consequência das atividades de produção de petróleo são retirados junto ao petróleo 

volumes significativos de água produzida, sendo esta uma das maiores preocupações, 

pois se refere ao grande volume de resíduo do processo de extração do petróleo gerado 

podendo este ser um problema ambiental quando mal gerenciado (OLIVEIRA, 2011).   

 Geralmente estas águas contêm alta salinidade, partículas de óleo em suspensão, 

produtos químicos adicionados nos diversos processos de produção, vários elementos e 

substancias químicas. Desta forma as leis ambientais, em vários países, como também 

no Brasil, vem se tornando mais rígida frente às exigências sociais. Assim, o correto 

tratamento, gerenciamento, manuseio e descarte de efluentes, não devem acarretar 

riscos de impactos ao meio ambiente, sendo etapas fundamentais nas operações de 

qualquer unidade de produção (OLIVEIRA, 2011).   

 A difícil tarefa de tratar tais efluentes, e consequentemente, seus impactos sobre 

o meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida da população, são motivos que 

fomentam a necessidade de estudar novas metodologias que sejam capazes de auxiliar 

no monitoramento destes efluentes.  

 Em áreas de produção petrolífera em alto mar (offshore), nos processos de 

recuperação secundária do petróleo grandes volumes de água são necessários para 

manter a pressão do reservatório produtor (THE E&P FÓRUM, 1994). Em 

consequência, são gerados grandes quantidades de água que, posteriormente, são 

descartados em alto mar. Esta água, denominada água produzida é considerada como 

um resíduo efluente, gerado em grande volume produção de petróleo. 

 Em processo exploração offshore, a água injetada no poço reservatório pra 

manter a pressão da rocha reservatório é a própria água do mar, esse processo é muito 

importante para o aumento dos volumes da água produzida (THE E&P FÓRUM, 1994). 

A água produzida possui diferentes composições, fato que depende da localização da 

plataforma de exploração, assim pode conter altos teores de sais dissolvidos gerando um 

efluente com salinidade muito superior à salinidade da água do mar. Conhecida como 

uma mistura complexa, onde diferentes quantidades de substancias químicas tais como 

compostos orgânicos, metais, partículas sólidas insolúveis, hidrocarbonetos alifáticos, 
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benzeno, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e ocasionalmente materiais 

radioativos denominados genericamente de (NORM), (THE E&P FÓRUM, 1997). 

 O volume gerado de água produzida é 10 vezes maior que de petróleo, fato que 

dependendo das dimensões do reservatório, da área explorada e da capacidade da 

unidade exploradora (SCHOLTEN et al., 2000). A legislação ambiental cada vez mais 

tem sido mais restritivas, assim diversas técnicas têm sido pesquisadas para reduzir as 

quantidades de hidrocarbonetos e metais presentes em águas produzidas 

(BRANDALISE et al., 2009).  

 O descarte de águas de produção gera um impacto ambiental severo em função 

da toxicidade das substâncias orgânicas e inorgânicos presentes. Onde alguns 

constituintes permanecem dissolvidos após o descarte, já outros tendem a formar 

precipitados ou aderir a outras partículas sólidas. Os efeitos mais severos ao meio 

ambiente são aqueles onde as substâncias são solubilizadas após o descarte da água 

produzida, fato pode proporcionar reações das espécies químicas (SENA, 2011).  

 O Ministério do Meio Ambiente através do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) regulamenta as concentrações de diversas espécies químicas 

presentes nos efluentes das instalações de produção de óleo e gás no mar. Dentre as 

substancias tóxicas destaca-se os metais tóxicos tais como Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb e Tl 

entre outros.  Logo estas substâncias devem ser rigorosamente enquadradas dentro dos 

limites estabelecidos para que a água produzida possa ser descartada. Assim, a 

determinação desses elementos tóxicos é de grande interesse devido a sua interação e 

propagação no meio ambiente como potenciais contaminantes (SENA, 2011).  

 A concentração destes metais tóxicos em água do mar é prejudicial pelo fato 

desses se acumularem em espécies aquáticas como peixes e moluscos, que são 

alimentos consumidos pelos seres humanos, fato que afeta diretamente a saúde. Assim, 

o controle desses elementos tóxicos em águas do mar natural e poluída tem se tornado 

de interessante global. 

 O monitoramento dos níveis de metais em água produzida é de interesse 

ambiental e requer o uso de técnicas analíticas sensíveis (MARANHÃO et al., 2007). A 

legislação ambiental exige ações que visem à identificação, a prevenção e o 

monitoramento de metais nessas amostras. Determinações de metais da ordem de  mg L
-
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1
 ou até menos µg L

-1
, muitas vezes podem requer além de  técnicas analíticas uma 

etapa preliminar de pré-concentração e/ou extração (BEZERRA et al., 2011). 

 Dessa forma o fenômeno de extração no ponto nuvem (CPE) pode ser uma 

alternativa interessante baseado no comportamento de surfactantes não-iônicos em 

soluções aquosas, que apresentam separação de fases após um aumento da temperatura 

ou por adição de sal (SILVA et al., 2001). 

 Os metais podem ser extraídos para fase rica em surfactante geralmente após a 

formação de um complexo hidrofóbico com um agente quelante adequado (KORN et 

al., 2011). Neste contexto, procedimentos de CPE têm sido amplamente aplicados para 

separar o pré-concentrado de íons metálicos de diferentes matrizes, como em águas 

naturais (SILVA et al., 2001), alimentos (LIANG; YANG, 2010) e amostras biológicas 

e ambientais (SAFAVI et al., 2004). A utilização de CPE como uma alternativa à 

técnica de extração com solventes convencionais associadas à espectrometria de 

absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite (GF AAS) 

apresenta várias vantagens, tais como excelentes fatores de pré-concentração, menor 

custo, maior segurança e simplicidade, e ele não precisa lidar com um grande volume de 

solvente orgânico, que é geralmente tóxico, além de gerar menos resíduos colaborando 

com o conceito de química verde (BEZERRA et al.,2013). 

 Assim o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia simples e 

rápida de extração e pré-concentração baseada no CPE aplicado a amostras de águas 

produzidas para determinação de Cd, Pb e Tl por espectrometria de absorção atômica de 

alta resolução com fonte contínua e atomização em forno de grafite. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os aspectos teóricos mais relevantes referentes à 

água produzida, considerando um histórico da exploração e produção , a ocorrência, a 

problemática, a legislação ambiental, a toxicidade dos metais, a espectrometria de 

absorção atômica, os métodos de extração e pré-concentração e a otimização de 

métodos analíticos usando técnicas quimiométricas. 

 

2.1  UM BREVE HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

PETRÓLEO NO BRASIL 

 

 O processo de exploração petróleo no Brasil iniciou na Bahia, em 30 de junho de 

1864, através do decreto nº 3.352-A, que concedia a Thomas Denny Sargent a 

permissão, para extração de turfa, petróleo e outros minerais nas comarcas de Camamu 

e Ilhéus, na então província da Bahia (DIAS et al., 1993).  

 Depois de 1861 que as condições legais da atividade mineradora foram 

totalmente alteradas, entretanto somente na década de 30, que foi criado o Conselho 

Nacional do Petróleo por Getúlio Vargas, sendo registrada em 1939 a primeira 

descoberta de petróleo na cidade de Lobato, Bahia. Descoberto o Campo de Candeias, 

primeiro campo comercial de petróleo brasileiro, no recôncavo baiano em maio de 

1941. Em meados de 1949 começou a campanha “O Petróleo é Nosso”, alcançando até 

o Congresso Nacional (DIAS et al., 1993).  

 Com a ajuda da participação ativa de todas as correntes de opinião pública na 

década de 50, ocorre a consolidação da propriedade estatal das jazidas petrolíferas e do 

parque de refino, resultando no monopólio do petróleo. Em 1951 a Câmara dos 

Deputados arquiva o anteprojeto do Estatuto do Petróleo que permitiria às empresas de 

outros países obterem a explorar as concessões para pesquisa, lavra, refinação, comércio 

e transporte de petróleo e seus derivados. Ainda no mesmo ano o então presidente 

Getúlio Vargas envia ao Congresso Nacional o projeto da criação da (PETROBRÁS) 

Petróleo Brasileiro S. A., aprovado no dia 3 de outubro de 1953. As atividades de 

exploração e produção de petróleo até os anos 70 localizavam-se apenas nas bacias 

terrestres nas regiões do Recôncavo baiano e na Bacia Sergipe-Alagoas. Entretanto, 
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resultados promissores de prospecção em terra e no mar, surgiram a partir de 

descobertas na Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte, estendendo-se até o Ceará e na 

Bacia de Campos, Rio de Janeiro (DIAS et al., 1993).  

 A exploração de petróleo offshore no Brasil deu-se a partir do ano de 1968, 

explorando os reservatórios sob lâmina d`água de quase 2 km de forma constante. As 

bacias de Santos e a de Campos são onde se concentra a maior parte da produção 

nacional, Em 2010, no Brasil a produção aproximada foi de 3,8 milhão de barris por dia 

(MOTTA, A. R. P.; BORGES, C. P.; KIPERSTOK, A., ESQUERRE, K. P.; ARAUJO, 

P. M.; BRANCO, L. D. P. N., 2013). 

 

2.2  A OCORRÊNCIA DA ÁGUA PRODUZIDA NA EXPLORAÇÃO DO 

PETRÓLEO 

 

 O processo de exploração e produção de petróleo e gás são as atividades 

industriais importantes para economia da sociedade moderna, visto que seus derivados 

são amplamente utilizados para várias aplicações, mas são responsáveis por gera 

resíduos e efluentes, dentre os quais se destaca a água produzida.  

 A água produzida é formada pela água de formação (água naturalmente presente 

na formação geológica do reservatório de petróleo) e também pela água de injeção 

(água injetada no reservatório para o aumento da produção) através de uma operação 

chamada recuperação secundaria de petróleo, onde certa quantidade de água é 

bombeada para dentro do poço, a fim de manter a sua pressão, melhorando a 

recuperação de óleo e permitindo a recuperação de quantidades adicionais de petróleo. 

Como consequência, grandes quantidades de efluentes aquosos são geradas devido à 

mistura da água injetada no poço e a água já presente no reservatório. O volume de água 

produzida depende da geologia do reservatório e estratégia de exploração do campo, e 

pode ser descrito em termos de composição química, material resultante e propriedades 

químicas (WEBB; KUHN, 2004), (PUNTERVOLF; AUSTAD, 2008).  

 As águas produzidas de petróleo geralmente possuem em sua constituição: 

componentes inorgânicos, orgânicos e produtos químicos empregados durante o 

processo de produção, sólidos e gases dissolvidos, como O2, H2S e CO2 (GARCIA, 

1996). 
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 A água de produção contém comumente cátions como Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ba

2+
, Sr

2+
, 

Fe
2+

 e ânions como Cl
-
, SO4

2-
, CO3

2-
, HCO

3-
, que afetam sua salinidade e o potencial de 

incrustação, bem como contém traços de vários metais tóxicos como Cd, Pb, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Ag, Zn e os chamados radionuclídeos, como o 
40

K, 
238

U, 
232

Th, 
226

Ra e 
228

Ra. 

 Vários metais podem ser encontrados na água produzida, a maioria dos quais em 

concentrações maiores que as encontradas em água do mar de ambiente não 

contaminado. Por exemplo: cádmio, cobre, níquel, chumbo e zinco podem estar 

presentes em água de produção em concentrações mais de 1.000 vezes acima das 

encontradas na água do mar natural (SWAN et al., 1994).   

 Estão ainda presentes compostos orgânicos na água de produção, tais como 

componentes alifáticos, componentes aromáticos (principalmente: benzeno, tolueno, 

xileno e naftaleno), componentes polares (fenol) e componentes ácidos graxos 

(principalmente ácido acético). 

 Durante o processo de separação água e óleo, agentes químicos são adicionados 

como tensoativos e emulsificantes aos fluídos. Os produtos químicos são, geralmente, 

chamados de aditivos e exercem uma série de funções: inibição de corrosão, deposição 

de incrustação, formação de hidrato, produção de espuma, sequestrante de H2S e outras 

(GARCIA, 1996). 

 Na Tabela 2.1 encontram-se valores de concentrações médias, encontradas em 

água produzida, de plataformas de produção de óleo e gás, como também em águas do 

mar para Cd, Pb, Cr  e Ni. 

Tabela 2.1 – Faixa de concentração de metais em água produzida (mg L
-1

) e água do mar (µg L
-

1
) 

Local Cd Pb Cr Ni 

Plataformas de produção de 

óleo 
0,03 – 25 0,15-2,1 0,18 – 5,3 0,5 – 3,1 

Plataformas de produção de 

gás 
0,07 – 50 0,19 – 9 0,07-1600 - 

Água do mar 0,001 – 0,1 0,001 – 0,1 0,1 - 0,55 0,1 – 1 

Fonte: OGP, 2005.  

 

 A presença de contaminantes na água produzida é alvo de interesse ambiental e 

seguem legislações específicas, pois o seu direto lançamento ao mar está relacionado ao 
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mal gerenciamento deste efluente requerendo então atenção por parte de órgãos 

fiscalizadores (BEZERRA, et al., 2011). 

  

2.3  PROBLEMÁTICA DA ÁGUA PRODUZIDA 

  

 A água produzida é potencialmente perigosa ao meio ambiente por causa dos 

várias substâncias potencialmente tóxicas que a compõem geralmente avaliados pela 

toxicidade e pela quantidade. Os contaminantes presentes nas águas produzidas podem 

causar diferentes efeitos sobre o meio ambiente. Os metais tóxicos e os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs) são os que mais se enquadram nestas características. A 

combinação de um ou mais elementos, a quantidade e as características do local onde o 

efluente for descartado devem ser levados em conta para avaliar um possível impacto 

ambiental (BRANDALISE et al., 2009).  

 No Brasil o sistema PETROBRAS descartou, em 2011, 188 milhões de m
3
 de 

água produzida e efluentes sanitários provenientes de operações. Atualmente na costa 

do Rio Grande do Norte são descartados diariamente cerca de 100.000 m
3
 de água 

produzida através dos emissários submarinos (PETROBRAS, 2011).  

  Uma das maiores preocupações da indústria do petróleo refere-se ao que fazer 

com as grandes quantidades de água que geralmente é extraída juntamente com o óleo 

durante a sua produção, sendo este um dos principais resíduos ligados à atividade de 

extração do petróleo. O monitoramento das concentrações dos metais na água produzida 

é de interesse ambiental e requer o uso de técnicas analíticas altamente sensíveis 

(BRANDALISE et al., 2009).  

 A legislação ambiental exige ações que visem à identificação, a prevenção e o 

monitoramento de metais nessas amostras. A determinação de metais traço em amostras 

de águas salinas é de grande importância prática, pois fornece dados relevantes tanto 

para o estudo de processos naturais como de contaminações ao meio ambiente em águas 

naturais (SILVA et al., 2009), alimentos (SANG et al., 2008)  e amostras biológicas 

(SAFAVI et al., 2004).  
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2.4   A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Leis ambientais são criadas e direcionadas de acordo com as atividades 

desenvolvidas e são específicas para cada país.  Estas variam devido ao conjunto de 

fatores associados como o econômico, social, ambiental, frente à avaliação do 

meio/indivíduo direta e/ou indiretamente impactado (MENESES, 2011). 

 A presença de metais tóxicos ou outros compostos inorgânicos, suas 

concentrações máximos variam de acordo com o grau de toxicidade de cada elemento. 

 A legislação ambiental brasileira que regulamenta os processos desenvolvidos 

pela indústria do petróleo é bastante ampla. 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 (BRASIL, 1979); 

 Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986 do CONAMA - dispõe sobre 

critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental 

(BRASIL, 1986);  

 Resolução nº 23, de 07 de dezembro de 1994 do CONAMA - institui 

procedimentos específicos para o licenciamento de atividades relacionadas à 

exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural 

(BRASIL, 1994); 

 Lei nº 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” (BRASIL, 2000); 

 Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 do CONAMA - 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 (BRASIL, 2005); 

 Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007 do CONAMA - dispõe sobre o 

descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas 
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marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências (BRASIL, 

2007); 

 Resolução nº 396, de 03 de abril de 2008 do CONAMA - dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas, e dá outras providências (BRASIL, 2008); 

 Resolução nº 44, de 22 de dezembro de 2009 da ANP - 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 (BRASIL, 2009); 

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

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, (BRASIL, 2011). 

 

 A Constituição Federal de 1988, no artigo 225, § 2º, diz que “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”; e 

no § 3º afirma que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. Assim a legislação 

ambiental é de extrema importância, pois exige ações que visem à identificação, a 

prevenção e o monitoramento de metais em água produzida de petróleo (MENESES, 

2011).  

 Os metais, entre eles Cd, Pb e Tl estão em constante vigilância da legislação 

ambiental como uma forma de minimizar os possíveis efeitos destes elementos quando 

presentes em efluentes mal gerenciados. Diante do conhecimento da capacidade 

toxicidade dos metais citados acima, o CONAMA estabelece limite padrões para 

descartes, conforme se pode verificar na Tabela 2.2.  

A Tabela 2.2 traz os valores máximos permitidos de três resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a resolução nº 357/2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
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enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e classifica a água doce classe 1: como águas destinadas ao abastecimento 

para o consumo humano, após tratamento simplificado; uma outra resolução n°  

396/2008 dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 

águas subterrâneas, e a resolução n° 430/2011 que estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a resolução 357/2005. 
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Tabela 2.2 - Limites estabelecidos para os padrões em águas naturais e efluentes. 

Metais e 

não 

Metais 

RESOLUÇÃO CONAMA 357 

 (mg L
-1

) 
RESOLUÇÃO CONAMA 396 (μg L

-1
) 

RESOLUÇÃO 

CONAMA 

430 (mg L
-1

) 

Água 

Doce 

Classe 1 

Águas 

Salinas 

Classe 1 

Águas 

Salobras 

Classe 1 

Consumo 

Humano 

Dessedentação 

de animais 
Recreação 

Limite de 

Quantificação 

Praticável - 

LQP 

Lançamento 

de efluentes 

Al 

dissolvido 
0,1 1,5 0,1 200 5.000 200 50 - 

Sb 0,005 - - 5 - - 5 - 

As 0,01 0,01 0,01 10 200 50 8 0,5 

Ba 0,7 1,0 - 700 - 1000,0 20,0 5,0 

Be 0,04 5,3 5,3**  4 100 - 4 - 

B 0,5 5,0 0,5 500 5.000 1.000 200 5.0 * 

Cd 0,001 0,005 0,005 5 50 5 5 0,2 

Pb 0,01 0,01 0,01 10 100 50 10 0,5 

Co 0,05 - - - 1000 - 10 - 

Cu 

dissolvido 
0,009 0,005 0,005 - - - - 1,0 

Cr 0,05 0,05 0,05 1000 100 50 10 
0,1 Cr

+6
 

1,0 Cr
+3

 

Dureza - - - - - - - - 

Sn - - - - - - - 4,0 

Fe 

dissolvido 
0,3 0,3 0,3 300 - 300 100 15,0 

P 0,02 0,062 0,124 - - - - - 

Li 2,5 - - - - - 100 - 

Mn 0,1 0,1 0,1 100 50 100 25 1,0 

Hg 0,0002 0,0002 0,0002 1 10 1 1 0,01 

Mo - - - 70 150 - 10 - 

Ni 0,025 0,025 0,025 20 1000 100 10 2,0 

Ag 0,01 0,005 0,005 100 - 50 10 0,1 

Se 0,01 0,01 0,01 10 50 10 10 0,3 

Tl - 0,1 - - - - - - 

U 0,02 0,5 - 15 200 - 50 - 

V 0,1 - - 50 100 - 20 - 

Zn 0,18 0,09 0,09 5000 24000 5000 100 5,0 

* Não se aplica para o lançamento em águas salinas - Fonte: CONAMA. 

** valores em μg L
-1
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2.5  A TOXICIDADE DOS ELEMENTOS 

 

 Metais como: mercúrio, cobre, cádmio, chumbo, zinco, cromo e níquel. Estes 

elementos, se presentes na água ou no ar em elevadas concentrações, podem retardar ou 

inibir os processos biológicos e tornarem tóxicos aos organismos vivos garantindo um 

caráter tóxico. Em geral, não são elementos biodegradáveis e fazem parte da 

composição de muitos pesticidas, agrotóxicos, tintas, vernizes, etc. Outros elementos 

não metálicos são também incluídos no grupo de elementos tóxicos: o arsênio, o selênio 

e o alumínio dissolvido (CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005).  

 Por outro lado alguns íons metálicos são necessários para muitas das funções 

vitais do organismo humano. A ausência de alguns deles pode ocasionar sérias doenças, 

tais como: anemia, por deficiência de ferro; retardamento do crescimento de crianças, 

por falta de zinco; e má formação óssea em crianças, por falta de cálcio. É importante 

destacar, ainda, que os seres vivos necessitam de pequenas quantidades de alguns desses 

metais, sem os quais a vida humana não existiria. Entre eles estão o cromo, o manganês, 

o cobalto, o níquel, o cobre e o molibdênio, envolvidos em processos metabólicos que 

regulam a produção de energia e o bom funcionamento do corpo humano (BRASIL, 

2006). 

 Porém níveis excessivos de cromo, manganês, cobalto, níquel, cobre e 

molibdênio podem ser extremamente tóxicos para os seres humanos.  Já outros metais 

tóxicos como o mercúrio, chumbo e cádmio não possuem nenhuma função dentro dos 

organismos e a sua acumulação pode provocar graves doenças (MUNIZ, OLIVEIRA-

FILHO; 2006).  

  A preocupação com a concentração dos metais em águas naturais e residuárias 

se deve à toxicidade e a possibilidade de entrada na cadeia trófica podendo, causar 

efeitos adversos à saúde e contaminação ambiental pela interação com solos e animais 

aquáticos (MUNIZ, OLIVEIRA-FILHO; 2006). 

 

2.5.1   Cádmio 

 

 O cádmio é um metal de transição, branco prateado maleável e dúctil, apresenta 

resistência química e mecânica, metal reativo, é um metal raro, sendo mais facilmente 
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encontrado em pequenas quantidades em águas de superfícies subterrâneas (RUSSEL, 

2004). 

 A produção desde metal ocorre como subproduto da fissão do zinco, uma vez 

que os dois metais ocorrem juntos. O cádmio metal é usado na indústria do aço, 

plásticos e baterias, o cádmio é liberado para o meio ambiente em águas residuais e 

poluição difusa é causada pela contaminação por fertilizantes e da poluição do ar local 

(SILVA, 2003).   

 O cádmio apresenta-se na forma iônica Cd
2+

 que é encontrada em produtos 

agrícolas como fertilizantes, no entanto sua eliminação pode levar à contaminação das 

águas, solos e espécies animais. A absorção de compostos de cádmio é dependente da 

solubilidade dos compostos. Cádmio acumula principalmente nos rins e tem uma meia, 

vida biológica longa, em seres humanos de 10-35 anos (MUNIZ; OLIVEIRA-FILHO, 

2006),  

 É responsável pelo desenvolvimento de hipertensão e doenças do coração, sua 

toxicidade é manifestada por uma variedade de síndromes, hipertensão, problemas 

hepáticos, danos aos pulmões após exposição por inalação e problemas de crescimento. 

O cádmio é carcinogênico e teratogênico o que torna necessário o controle constante de 

suas concentrações em amostras ambientais (NASCENTES et al., 2005).   

 Quanto a sua toxicidade é considerado um elemento altamente tóxico, com sua 

letalidade com aproximadamente 1g. (BAIRD, 2011). 

  

2.5.2  Chumbo 

 

 O chumbo é um metal cinza azulado, é o mais maleável dos metais tóxicos, 

sendo encontrado na natureza em diferentes minerais, entre eles destaca-se a galena, 

Sulfeto de chumbo - PbS. Os compostos bivalente de chumbo são os mais comuns 

encontrados na natureza (WHO, IPCS; 1995). No entanto, existem também as formas 

orgânicas do elemento: tetrametil chumbo ou tetraetil chumbo, que geralmente estão 

presentes no petróleo. 

 É um metal amplamente utilizado na indústria na produção de baterias de 

chumbo – ácido, solda, ligas, revestimentos de cabos pigmentos, inibidores de 

ferrugem, munições, esmaltes e também como uso indevido de tintas e tubulações e 
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acessórios à base de chumbo (materiais de construção) como também são utilizados em 

eletrodeposição e metalurgia (SANTOS, 2009).  

 Suas propriedades exploradas são maleabilidade, ductibilidade, resistência à 

corrosão, baixo ponto de fusão e opacidade aos raios X e gama. Embora poucos 

compostos de chumbo sejam solúveis em água, muitos são suficientemente solúveis nos 

fluidos biológicos, especialmente quando inalados como fumos ou particulados 

finamente divididos, constitui veneno cumulativo, provocando um envenenamento 

crônico denominado saturnismo, que age sobre o sistema nervoso central com 

consequências bastante sérias (PAUL et al., 2014).   

 Quanto aos efeitos causados por intoxicação por chumbo, sabe-se que, no 

sistema periférico, ocorrem desmielinização e degeneração axonal, prejudicando as 

funções psicomotoras e neuromusculares. No sistema nervoso central (SNC), o chumbo 

causa encefalopatia, por isto crianças abaixo de três ou quatro anos são mais vulneráveis 

por estarem na fase de crescimento e desenvolvimento. Além disso, os efeitos tóxicos 

do Pb podem problemas nos rins, nos sistemas endócrino, cardiovascular e 

imunológico, no trato gastrointestinal e na fertilidade masculina (PAUL et al., 2014).  

 Estudos sobre a mortalidade ocasionada por câncer tentam correlacionar a 

exposição crônica ao chumbo e a ocorrência de câncer. A Agência Internacional para 

pesquisa sobre o câncer (IARC) e a Agencia de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(USEPA) classificam o chumbo elementar e seus compostos inorgânicos no grupo 14 

como possivelmente carcinogênicos para humanos (SANTOS et al., 2009). 

2.5.3  Tálio 

 O tálio é altamente tóxico para os seres vivos, por isso era usado como produto 

para matar ratos e insetos. Há indícios de que cause câncer em seres humanos. 

Atualmente é usado em detectores de radiação infravermelha, radiação gama e em 

medicina nuclear. É encontrado e obtido a partir do mineral pirita e, também, é obtido 

como subproduto de minérios de chumbo e zinco (TURNER; FURNISS, 2012). 

 O tálio está incluído na lista de 129 dos chamados "poluentes prioritários" pela 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o que resultou no seu uso (agora 

interrompido em alguns países) como veneno de rato. 
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 A intoxicação aguda por tálio é caracterizada por vômitos, diarreia, hemorragia 

gastrointestinal, convulsões e insuficiência respiratória. Os efeitos crônicos são 

inflamações nos nervos, paralisia das extremidades, danos nos rins e coração, como 

também há relatos de efeitos teratogênicos. O tálio é rapidamente absorvido no trato 

gastrointestinal e tende se a acumular no organismo. Estima-se que a dose letal de tálio 

seja de 12 µg g
-1

. Dependendo da dose os sintomas fisiológicos surgem após 12 a 48 

horas, os sintomas neurológicos após 2 a 5 dias e a perda de cabelo em até 10 dias 

(DAS, 2007).   

 

2.6  ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

  

 Existem várias técnicas analíticas utilizadas para quantificação de compostos 

orgânicos e inorgânicos em amostras complexas, os metais são amplamente 

determinados por métodos baseados na espectrometria atômica tais como 

espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica em Forno de Grafite 

(GF AAS) e com atomização com chama (FAAS). Têm ainda as técnicas com fonte de 

plasma Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-

OES) e Espectrometria de Massas com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS). 

  No entanto apesar do avanço tecnológico a determinação de íons metálicos em 

pequenas concentrações em amostras ambientais e efluentes não é tarefa fácil, devido à 

complexidade da composição das matrizes e à baixa concentração destes íons aliado ao 

alto teor salino, como por exemplo, água do mar, água de estuários e águas produzidas 

da indústria do petróleo (COSTA, 2014). 

 A espectrometria de absorção atômica (AAS - Atomic Absorption Spectrometry) 

é uma técnica muito utilizada e difundida para a determinação de elementos-traço, que 

estão presentes nas mais diversos tipos de amostras sejam estas líquidas, sólidas, em 

suspensão, e até mesmo gasosas, podendo estar associada a sistemas de análise em fluxo 

e permitir estudos de especiação (AMORIM, 2008). 

 A AAS aplica o princípio de que átomos livres no estado gasoso que são gerados 

em um atomizador que é capaz de absorver radiação de frequência específica que é 

emitida por uma fonte espectral, a quantificação obedece à lei de Beer (BORGES et al., 

2005). 
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 A história da espectrometria de absorção atômica teve início com os 

experimentos de Joannes M. Marci, em 1648, onde através de suas observações a 

respeito do arco-íris com bases no espalhamento da luz solar nas gotículas de água. Em 

1672, Isaac Newton descreveu a decomposição e recomposição da luz solar através de 

um prisma. William Herschel, em 1800 através de experimentos observou o espectro 

oriundo da decomposição da luz solar, descobriu a região do infravermelho, e em 1801 

o alemão Johann W. Ritter e o inglês Willian H. Wollaston descobriu a região do 

ultravioleta, este último também descobriu as linhas escuras no espectro obtido a partir 

da luz do sol; linhas essas que foram explicadas em 1820 por Brewster como sendo 

ocasionadas pelo processo de absorção da radiação na atmosfera do sol. Em 1859 foi 

criado por Bunsen um espectroscópio que permitia observar as linhas de emissão de 

elementos químicos que eram excitados em uma chama não luminosa posteriormente 

conhecida como bico de Bunsen (AMORIM, 2008). 

 Em 1860, Kirchhoff e Bunsen descreveram o processo de emissão e absorção de 

energia radiante por átomos na chama. A emissão atômica chamou mais a atenção dos 

pesquisadores, na determinação de metais, já o fenômeno da absorção de energia por 

átomos no estado gasoso foi deixado de lado por cerca de 100 anos, devido à falta de 

componentes necessários para o avanço das pesquisas (WELZ; SPERLING, 1999).   

 Em 1954 Alan Walsh propôs uma técnica analítica para determinar metais, a 

espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS - Flame Atomic Absorption 

Spectrometry). Lâmpadas de catodo oco (LCO) foram empregadas como fontes de 

linhas, o arranjo óptico disponível na época apenas conseguia separar poucas linhas e 

por isso era necessário trabalhar com lâmpadas monoelementares, esta técnica só foi 

completamente aceita a partir de 1960 (WELZ et al., 2003).  

 Assim, os primeiros modelos de espectrômetros de absorção atômica possuíam 

uma chama como atomizador, uma lâmpada de catodo oco como fonte de radiação 

específica para o metal a ser determinado, e um monocromador com função de 

selecionar o comprimento de onda das linhas de interesse emitidas pela fonte de 

radiação e uma fotomultiplicadora que transforma a energia da radiação eletromagnética 

não absorvida em um sinal elétrico. Com isso ocorreu um aumento na comercialização 

de equipamentos de espectrômetros de absorção atômica (BORGES et al., 2005).  
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 A AAS também conhecida de espectrometria de absorção atômica com fonte de 

linha (LS AAS) apresenta algumas limitações, trata-se de uma técnica monoelementar, 

ou seja, capacidade de determinação de um elemento por vez, assim sendo necessário 

uma coleção de lâmpadas (cada lâmpada pra um elemento), outra desvantagem é 

possuir uma faixa linear de trabalho relativamente pequena, baixa frequência analítica, 

elementos não metálicos como fósforo e enxofre não são determinados facilmente. 

Entretanto a absorção medida na linha analítica pode ser feira por átomos, como 

também por moléculas que absorvem a radiação e partículas que espalham a radiação, 

que são provenientes dos constituintes da matriz, sendo chamado de fundo. Com a LS 

AAS, só é possível fazer uma correção da absorção total subtraindo da segunda medida 

do fundo fazendo-se necessário um dispositivo auxiliar de correção de fundo (WELZ; 

SPERLING, 1999).   

 

2.6.1  Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite 

 

 O cientista russo Boris L’vov propôs em 1959 desenvolveu um espectrômetro de 

absorção atômica que utilizava um forno de grafite como atomizador eletrotérmico (GF 

AAS - Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry), obtendo assim menores 

limites de detecção (AMORIM, 2008). 

 O uso do forno de grafite como vaporizador aumenta as vantagens da AAS, 

como baixos limites de detecção, da ordem de 2 a 3 de grandeza, aumentando a 

sensibilidade da técnica quando comparada a atomização em chama, permitindo a 

realização de análises quantitativas em diversas de matrizes (WELZ; SPERLING, 

1999). Esses baixos limites de detecção são possíveis devido ao maior tempo de 

permanência do analito na frente do caminho óptico de interesse no forno de grafite e 

uma maior quantidade de vaporização da amostra inserida, chegando a praticamente 

100%, enquanto que na FAAS aproximadamente 5% da amostra inserida é vaporizada 

(DESSUY, 2007). 

 Uma pequena alíquota definida da solução amostra, geralmente 10-50 µL, é 

introduzida diretamente no forno de grafite, sendo a temperatura aumentada 

gradualmente para remoção do solvente e dos concomitantes antes da etapa de 

atomização. A quantidade introduzida dentro do tubo de grafite é atomizada em apenas 
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1s e um sinal transiente é estabelecido, cuja área do pico a absorvância integrada é 

diretamente proporcional à massa do analítico na amostra (MIOR et al., 2013).    

 O aumento da temperatura da amostra dentro do tubo de grafite é realizado 

através de um programa de temperaturas com as seguintes etapas: secagem, com 

temperatura próxima ao ponto de ebulição do solvente; pirólise, usada para queimar, 

pelo menos parcialmente, a matriz (orgânicos e inorgânicos) sem causar perda do 

elemento a ser determinado; atomização, que produz o vapor atômico do analítico; e a 

limpeza, para remoção dos resíduos (AMORIM, 2008). 

 Para obtenção de uma boa análise usando o forno de grafite deve-se obedecer às 

condições da plataforma do forno com temperatura estabilizada - STPF (Stabilized 

Temperature Platform Furnace) que foram introduzidas por Slavin em 1981 e 

consistem na observação dos seguintes tópicos (AMORIM, 2008), (SLAVIN, 1982): 

 Usar uma plataforma de L’vov onde se consegue um ambiente isotérmico, 

diminuindo as chances de recombinação do analito; 

 Aquecimento transversal; 

 Alta velocidade de aquecimento na etapa de atomização; 

 Interrupção do gás interno durante a atomização; 

 Tubos de grafite piroliticamente recobertos; 

 Absorvância integrada onde a medida é realizada por área, sendo esta 

proporcional ao número de átomos no campo ótico; 

 Uso de modificadores químicos cujo objetivo é atingir temperaturas mais 

elevadas, na etapa de pirólise, sem que ocorra perda do analito, diminuindo as 

chances de interferências na fase de atomização; 

 Correção do fundo. 

 

2.6.1.1 Curvas de Pirólise e de Atomização 

 

 Os programas de temperatura são comumente otimizados através de curvas de 

pirólise e de atomização. Estas curvas permitem ainda obter informações dos 

mecanismos de atomização e de interferência (SILVA, 2004). 

 A Figura 2.1 mostra duas curvas esquemáticas de pirólise e de atomização no 

forno de grafite. Na curva de pirólise A, a medida de absorvância integrada com uma 
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temperatura de atomização ótima T4 é plotada vezes a temperatura de pirólise como 

uma variável. T1 é a temperatura máxima a que o analito pode ser termicamente 

submetido sem perdas em uma dada matriz. T2 é a temperatura na qual o analito 

vaporiza quantitativamente. A curva de atomização B mostra a absorvância integrada na 

dependência da temperatura de atomização. T3 é a temperatura de aparecimento do 

sinal, na qual o primeiro sinal de atomização pode ser observado e T4 é a temperatura 

ótima de atomização (WELZ; SPERLING, 1999). 

 

 Figura 2.1 - Curvas esquemáticas de pirólise e atomização no forno de grafite. 

 

Fonte: WELZ; SPERLING, 1999. 

 

 Welz e colaboradores determinaram 21 elementos e observaram que suas 

temperaturas máximas de pirólise determinadas, sem a adição do modificador químico, 

as medidas foram realizadas em soluções de calibração livre de matriz, tendem a 

apresentar valores maiores do que os apresentados na presença de contaminantes. Mas 

em condições STPF, com a utilização de modificador químico Pd-Mg, as temperaturas 

máximas de pirólise foram maiores e não variaram significativamente na presença de 

concomitantes em altas concentrações. Foi também observadas que pequenas diferenças 

na temperatura de atomização desses elementos é uma indicação de que os mecanismos 

de estabilização são similares (WELZ; SPERLING, 1999). 

 Os modificadores químicos são definidos de acordo com a União Internacional 

de Química Pura e Aplicada (IUPAC), empregado na técnica de GF AAS consiste em 

minimizar a ocorrência de interferências, influenciando nos processos que ocorrem no 
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atomizador, com os reagentes chamados modificadores químicos podem ser 

adicionados, ajudando a reter o analito a temperaturas mais altas durante a pirólise, com 

a finalidade de remover contaminantes indesejáveis e melhorar a atomização (WELZ; 

SPERLING, 1999). 

 Ao utilizar modificadores químicos devem ser adicionado em excesso na 

solução a ser analisada no forno de grafite para eliminar os possíveis interferentes e 

aumentar a volatilização da matriz, sendo que em maiores temperaturas de pirólise 

possam ser empregados sem perdas dos analitos em estudo. 

 Os pesquisadores Schlemmer e Welz estabeleceram uma série de critérios para a 

escolha de um modificador químico ideal, que são (WELZ; SPERLING, 1999). 

 

 O modificador deve elevar a temperatura de volatilização do analito (T 

>1000ºC); 

 O modificador deve estabilizar uma grande variedade de elementos, de modo a 

facilitar o estabelecimento de métodos que permitam a determinação simultânea 

de vários elementos na amostra; 

 O reagente deve estar disponível em alta pureza; 

 O modificador, o qual é adicionado em excesso, não pode conter nenhum 

elemento que possa vir a ser determinado em nível de traço. 

 O modificador não pode diminuir o tempo de vida do tubo de grafite e da 

plataforma. 

 O modificador pode apenas dar uma contribuição mínima para o sinal de fundo. 

 Em geral, há dois tipos mais comuns de modificação química: a modificação 

química convencional, em que uma alíquota da solução do modificador química é 

introduzida no tudo de grafite junto com a solução analítica. Alguns exemplos destes 

modificadores são Ni e Pd, que são termicamente estáveis, com os metaloides como, 

por exemplo, As-Ni, nitrato de magnésio e fosfato de amônio. São utilizados também 

modificadores ácidos orgânicos, como o ascórbico, cítrico, oxálico e outros. 

Frequentemente é usada também a combinação de modificadores, sendo a mais comum 

é a de nitrato de magnésio com nitrato de paládio. O nome da mistura de Pd-Mg é 

conhecido como modificador universal, por ser usado a um grande número de analitos. 
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 O modificador químico permanente por sua vez consiste na modificação da 

superfície do tubo de grafite com um elemento metálico. Pode-se citar alguns exemplos 

de modificadores permanentes, entre eles estão os metais nobres de alto ponto de fusão 

(Ir, Pd, Pt, Rh, Ru) e os elementos que formam carbetos (Mo, Nb, Re, Ta, Ti, V, W, Zr, 

Hf, B, Si). Os compostos de metais do grupo da platina (PGMs) Pd, Rh, Ru, Pt e Ir, que 

pertencem aos grupos 8, 9 e 10 da tabela periódica, parecem ser os modificadores 

químicos permanentes mais eficazes, podendo ser usados sozinhos ou combinados, por 

serem inertes em relação em soluções oxidantes, ácidas e alcalinas e possuírem alto 

ponto de fusão (SILVA et at.,2004), (SILVA et at.,2005).  

2.6.2  Espectrometria de Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte 

Contínua (Hr-Cs Aas) 

 

 Os primeiros instrumentos comerciais de alta resolução usando fonte contínua 

foram descrito em 1996 por Heitmann e colaboradores. O equipamento contém uma 

lâmpada de arco curto de xenônio (Figura 2.1) de alta pressão de 15 bar que quando fria, 

operando em modo hot spot. Sendo capaz de aumentar a intensidade da radiação, e 

possui dois eletrodos de tungstênio distante de 1,0 mm (WELZ, 2005).  

 A lâmpada opera em uma potência de 300 W, a uma pressão de 50 bar e uma 

temperatura de 18 ºC, a emissão compreende a faixa contínua entre 190 e 850 nm. 

Portanto, a intensidade de emissão excede a de uma lâmpada de catodo oco em, pelo 

menos 3 ordens de magnitude. Embora os arcos sejam instáveis, seu posicionamento é 

ativamente corrigido por um sistema controlado por computador que move um espelho, 

garantindo que o feixe de radiação esteja, constantemente, incidindo no centro do 

atomizador e, portanto, na fenda de entrada do monocromador (BORGES et al., 

2005),(WELZ, 2005). 
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Figura 2.2 - Lâmpada de arco curto de Xe, utilizada em HR-CS AAS 

 
Fonte: WELZ, 2005. 

 

 A luz incidente, passa pela fenda de entrada que é variável, é dirigida ao 

monocromador duplo de alta resolução denominado duplo monocromador echelle -

DEMON (Double-Echelle Monochromator). O DEMON consiste de um prisma, que 

funciona como dispersor da luz, selecionando a parte do espectro de interesse, e um 

monocromador Echelle, que fornece a alta resolução do intervalo espectral selecionado 

(WELZ, 2005). A Figura 2.2 mostra, esquematicamente, este monocromador de alta 

resolução cujos componentes são: 

 

 Uma fenda de entrada, responsável por limitar a radiação que entra; 

 Um prisma com comprimento focal de 300 mm, responsável pela dispersão 

espectral da radiação; 

 Uma fenda intermediária, que seleciona um pedaço de ~ 0,4-5 mm do espectro 

de interesse e, após, entra no segundo monocromador; 

 Uma rede echelle, com comprimento focal de 400 nm, responsável pela alta 

dispersão da estreita parte do espectro. 

 

 A radiação emitida e transmitida atinge o detector que é constituído por um 

arranjo linear de dispositivo de carga acoplada (CCD), similar aos dispositivos 

utilizados em câmeras digitais, sensível na região do UV. Cada pixel é equipado com 

um amplificador individual, de maneira que o instrumento opere de fato com 512 
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detectores, completamente, independentes, cada conjunto com 58 pixels, de tamanho de 

24 mm x 24 mm, e cada conjunto de medidas completas e simultâneas cobre um espaço 

espectral ± 1,8 pm a 200 nm (BORGES et al., 2005), (WELZ, 2005). 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática de um espectrômetro de absorção atômica de alta 

resolução com fonte contínua (HR-CS AAS). No esquema, têm-se: (1) lâmpada 

de arco curto de Xe; (2) espelhos elipsoidais focalizadores; (3) atomizador 

(chama ou forno de grafite); (4) fenda de entrada; (5) espelhos parabolóides; (6) 

prisma; (7) fenda intermediária ajustável; (8) rede echelle e (9) detector CCD. 

 

Fonte: WELZ, 2005. 

 

 Várias são as vantagens do HR-CS AAS podem ser descritas abaixo: (WELZ, 

2005). 

 Uso de uma única fonte de radiação para todos os elementos cuja determinação é 

possível por AAS; 

 Uso de sistema de feixe duplo simultâneo, capaz de corrigir flutuações de 

intensidade da lâmpada e na transmissão de radiação, sem prejuízo à razão 

sinal/ruído; 

 Capacidade de realização de determinações multielementares, com emprego de 

um detector adequado; 

 Melhora na razão S/N devido à alta intensidade de emissão da lâmpada de arco 

curto de Xe; 

 Ausência de “linhas fracas”, uma vez que a emissão é contínua e a intensidade é 

aproximadamente uniforme nas diversas regiões do espectro UV-Vis; 
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 Toda a região espectral na vizinhança da linha analítica torna-se visível, 

permitindo obter muito mais informações, por exemplo a respeito do fundo, 

indisponíveis em aparelhos convencionais de AAS; 

 Correção simultânea do fundo nas proximidades da linha analítica; 

 O software permite o processamento total pós-leitura dos sinais, permitindo 

selecionar pixels de referência adequados e definir limites de integração; 

 Possibilidade de armazenar espectros de referência de absorção de fundo 

causada por moléculas com estrutura fina, para subtração do espectro da amostra 

através de um algoritmo de mínimos quadrados; 

 Correção automática para todos os eventos contínuos, como absorção molecular 

e outros fenômenos em banda larga como emissão do atomizador; 

 Faixa de calibração com variação de até cinco ordens de grandeza; 

 Melhor desempenho analítico na determinação de elementos traço em amostras 

complexas; 

 Limites de detecção da ordem de µg L
-1

 a ng L
-1

; 

 Permitir trabalhar com amostras líquidas, sólidas, suspensões e gases (hidretos e 

vapor frio de mercúrio). 

Desvantagens do HR-CS AAS podem ser descritas abaixo: 

 Alto custo do equipamento; 

 Alto custo de manutenção. 

 

2.7  MÉTODO DE EXTRAÇÃO E PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM 

ÁGUAS  

 

 Apesar dos grandes progressos alcançados no desenvolvimento de equipamentos 

analíticos altamente sensíveis, seletivos e com limites de detecção cada vez menores, 

raras são as técnicas que aceitam analisar uma amostra bruta, sem qualquer tratamento 

prévio (BEZERRA; LENARDÃO, 2003). 

 Uma matriz como, por exemplo, a água produzida cuja complexidade é pode 

prejudicar o instrumento ou inviabilizar a determinação do analito devido à presença de 

interferências. A concentração da espécie a ser determinada é outro fator importante, 

pois esta pode ser consideravelmente baixa podendo estar abaixo do limite de detecção 
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da técnica empregada. Assim, o desenvolvimento de um método analítico para 

determinação de espécies químicas em amostras complexas e em concentrações baixas 

envolvendo etapas de separação e pré-concentração tornam-se imprescindíveis 

(MARANHÃO, 2012).  

 Etapas de separação e pré-concentração são áreas de grande interesse em 

Química Analítica e Ambiental, pela capacidade de eliminar os efeitos de matriz da 

amostra. Existem várias técnicas com esta finalidade, entre as quais estão a co-

precipitação, a deposição eletroanalítica, a troca iônica, a extração por solvente e a 

extração em fase sólida. Entre estas, a extração em ponto nuvem (CPE) está integrada 

no elenco de técnicas de separação e pré-concentração baseada na extração líquido-

líquido, desde seu surgimento nos anos 70, que vem se aperfeiçoando e permitindo a 

extração em diferentes matrizes (BEZERRA; FERREIRA, 2006). 

 A extração em ponto nuvem (do inglês Clound Point Extraction - CPE) é uma 

técnica que se baseia na obtenção de uma suspensão bifásica após a adição de um 

surfactante à amostra, sob condições controladas de temperatura ou pressão. O 

surgimento da turbidez ocorre porque o surfactante atinge seu ponto nuvem, 

temperatura que a concentração micelar crítica (CMC) é atingida. Neste ponto, a 

solução original separa-se em duas fases distintas: uma rica em surfactante e de pequeno 

volume, contendo o analito desejado, e outra fase aquosa (a solução da matriz) de maior 

volume, que deve ser devidamente descartada (BEZERRA; FERREIRA, 2006). 

 O método CPE vem se mostrado bastante promissor na área da química analítica 

pela sua eficiência e também por está relacionado com a “Química Verde”. Ramo da 

química que visa o desenvolvimento e a implantação de processos e produtos químicos 

para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nociva à saúde humana e/ou ao 

meio ambiente (LENARDÃO et at., 2003).  

 

2.7.1  Classificação dos Surfactantes quanto seu grupo hidrofílico 

 

 Os surfactantes são substâncias orgânicas anfipáticas, ou seja, suas moléculas 

apresentam uma longa cadeia hidrofóbica (geralmente linear e apolar) e um pequeno 

grupo carregado ou polar hidrofílico. Sendo assim, os surfactantes em geral são 

classificados segundo sua polaridade em não iônicos (não apresentam cargas), iônicos 
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(com cargas positivas ou negativas na molécula) e zwitteriônicos ou anfóteros (com 

cargas positivas e negativas na molécula). Essa característica oposta (cauda hidrofóbica 

e cabeça hidrofílica) em uma mesma molécula leva a um fenômeno de associação 

espontâneo, a partir de uma determinada concentração do surfactante, que é conhecida 

como concentração micelar crítica (CMC) (BEZERRA; FERREIRA, 2006). Acima 

dessa concentração são formados agregados denominados micelas (Figura 2.4). 

 A CMC depende de uma série de fatores incluindo a estrutura do surfactante 

(tamanho da cadeia hidrocarbônica) e condições experimentais (temperatura, contra íon, 

etc), abaixo da CMC, o surfactante está predominantemente na forma de monômeros de 

formação dos agregados micelares. A presença de eletrólitos na fase aquosa pode 

interferir na formação das micelas, dependendo das características do eletrólito, por 

exemplo, como nitratos, iodetos e tiocianatos têm efeito salting-in, aumentando a 

temperatura do ponto nuvem, enquanto que eletrólitos tais como cloretos, sulfatos e 

carbonatos tem efeito salting-out, reduzindo a temperatura de ponto nuvem, facilitando 

assim o processo de separação de fases (BEZERRA; FERREIRA, 2006). 

 

Figura 2.4 - Representação esquemática da formação de um agregado micelar. 

 

                Abaixo da CMC    Acima da CMC 

                   (monômeros)    (monômeros e micelas em equilíbrio dinâmico) 

Fonte: Autor 2014 

 

 A separação de fases ocorre com surfactantes anfóteros, iônicos, e também é 

mais observado com surfactantes do tipo não iônicos. Para ocorrer à formação de 

micelas, a cadeia do surfactante deve ser suficientemente grande para que sua 

solubilidade em água seja reduzida e o grupo polar presente na molécula não deve ser 

muito ativo. Caso contrário, ocorrem interações eletrostáticas, resultantes de repulsões 
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entre as partes hidrofílicas das moléculas. Assim, a formação de micelas se dá mais 

comumente a partir de surfactantes não iônicos (BEZERRA; FERREIRA, 2006).  

 Os surfactantes não iônicos do tipo éteres octilfenóxipolioxietilenados, também 

conhecidos como TRITONS, são os mais usados devido à baixa temperatura de ponto 

nuvem, e à fácil comercialização dos mesmos. Para o 1,1,3,3 tetrametilbutil)fenil-(7-8)-

polioxietilênico mais conhecido como TRITON X-114 por exemplo, a temperatura 

ambiente ocorre a separação de fases. Na Figura 2.4 é mostrada a fórmula estrutural do 

Triton X-114, surfactante empregado neste trabalho (MARANHÃO, 2012). 

 
Figura 2.5 - Fórmula estrutural do surfactante octilfenoxipolietoxietanol (Triton X-114). 

 

 
 Fonte: BEZERRA; FERREIRA, 2006. 

 

 O controle da temperatura do ponto nuvem pode ser alterada, monitorada pela 

adição de sais, bases, ácidos, polímeros e até mesmo outros surfactantes. Essas 

substâncias podem afetar também a eficiência de extração e o fator de enriquecimento 

do analito mediante a CPE, a separação de fases é geralmente observada por inspeção 

visual. Mas há vários métodos físicos como refratometria, viscosimetria e espalhamento 

de luz podem ser utilizados para detectar de modo mais preciso a separação de fases 

(BEZERRA; FERREIRA, 2006). 

 Mas, o mecanismo pelo qual ocorre a separação de fases ainda não foi 

completamente esclarecido. Dentre os mecanismos de separação propostos tem-se: a) o 

aumento do número de agregação micelar (aumento do tamanho das micelas) com o 

aumento da temperatura; b) o processo de desidratação que ocorre na camada externa de 

micelas de surfactantes não iônicos quando a temperatura é aumentada e c) a mudança 

na interação micelar, sendo ela repulsiva em baixas temperaturas e atrativa em 

temperaturas mais altas (BEZERRA; FERREIRA, 2006).  

 Porém, ainda assim a CPE é considerada um método excelente frente a outros 

métodos de pré-concentração do analito e/ou separação da matriz. Através desta técnica 
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é possível pré-concentrar espécies com diferentes características e naturezas, como íons 

inorgânicos, proteínas, pesticidas e outros compostos orgânicos com diferentes 

polaridades (LEMOS et al., 2008). Embora seja um procedimento relativamente 

demorado, é de baixo custo, com baixo consumo de reagentes, gera quantidades 

mínimas de resíduos e são obtidos bons fatores de enriquecimento (FE) (ARRUDA, 

2006). 

 Na pré-concentração de espécies com íons metálicos, utilizando a técnica da 

extração ponto nuvem, é comum a utilização de agentes complexantes, para ocorrer à 

formação de substâncias hidrofóbicas capazes de interagir com as moléculas do 

surfactante agregadas (BEZERRA; FERREIRA, 2006). Assim, diversos agentes 

complexantes são empregados, dentre eles pode-se citar o o,o-dietilditilfosfato de 

amônio (DDTP) que foi usado neste trabalho.   

2.8 OTIMIZAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS ATRAVÉS DO 

PLANEJAMENTO BOX –BEHNKEN 

 

 Nas últimas décadas, ferramentas quimiométricas foram aplicado à otimização 

de métodos analíticos, considerando as suas vantagens, tais como uma redução no 

número de experimentos realizados, resultando em menor consumo de reagentes e um 

menos trabalho de laboratório. Além disso, estes métodos permitem o desenvolvimento 

de modelos matemáticos que permitam a avaliação da relevância, a significância 

estatística dos efeitos do fator a ser estudado, bem como avaliar os efeitos da interação 

entre os fatores, as condições ideais dos fatores indicado pelos estudos de univariados 

que pode ser diferente dos resultados da otimização multivariada. O planejamento 

experimental envolve modelos para os quais os níveis de todas as variáveis são alteradas 

simultaneamente (FERREIRA et al., 2007).  

 O primeiro procedimento da otimização multivariada é realizado através da 

triagem dos fatores (fatorial completo ou fracionário fatorial), a fim de obter os efeitos 

significativos de o sistema de análise. Depois de determinar os fatores significativos, as 

condições ótimas de operação sejam atingidas pela utilização de mais desenhos 

experimentais complexos, de três níveis, como o planejamento Box-Behnken (BBD) 

(BRUNS et al., 2006). 
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 Na química analítica, técnicas de planejamento de experimentos foram aplicadas 

à otimização dos fatores químicos durante o desenvolvimento de estratégias analíticas 

envolvendo pré-concentração sistemas utilizando extração em fase sólida (BARBOSA 

et al., 2007) , extração por ponto nuvem (LEMOS et al., 2007), a extração líquido-

líquido (BARANDA et al., 2007). 
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3  ESTADO DA ARTE 

 

 Neste capítulo será apresentado um breve resumo de vários estudos onde foi 

aplicada técnica da extração ponto nuvem (CPE) em diferentes matrizes nas ultimas 

décadas. 

 A extração no ponto nuvem vem cada vez sendo mais utilizada e se 

aperfeiçoando nos últimos anos, permitindo a separação e a determinação de uma 

variedade de espécies químicas em diferentes matrizes. O primeiro registro de extração 

por ponto nuvem foi realizado por Watanabe e Tanaka em 1978 para pré-concentração 

de quelatos metálicos. Daí então foi empregado em diversos processos de extração de 

metais e substâncias orgânicas em amostras biológicas, clínicas e ambientais. Há 

registro também em extração de quelatos metálicos, ortofosfato, vitaminas, aminas, 

biogênicas, substâncias fenólicas, herbicidas, agroquímicos, hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs), colesterol, drogas antiepileticas, ácidos fulvicos e 

humicos, bifenilas policloradas, proteínas e outras (BEZERRA; FERREIRA, 2006). 

 Safavi et al., 2004; estudaram extração do ponto de nuvem para a pré-

concentração e detecção por espectrofotométrica de absorção molecular para 

determinação simultânea de níquel e de cobalto após a formação de um complexo com 

2-amino-ciclopentano-1- ditilcarboxílico ácido, e esta última análise por 

espectrofotometria utilizando Triton X-114 como surfactante. O método foi aplicado 

para a determinação de Ni e Co em amostras naturais e das águas residuais, com 

resultados satisfatórios. 

 Maranhão et al., 2005; estudaram a determinação de cádmio e chumbo a partir 

de amostras biológicas digeridas por extração do ponto de nuvem. Após complexação 

com o, o - dietilditiofosfato (DDTP) em meio de ácido clorídrico, as análise foram 

realizadas por espectrometria absorção atômica com aquecimento eletrotérmico (ET 

AAS). Comparação com materiais de referências certificados foi realizada para avaliar e 

precisão, o que resultou em boa concordância de acordo com o teste-t para um nível de 

confiança de 95 % portanto, mostrando eficiência de extração do ponto de nuvem para a 

determinação das substâncias em analises de matrizes complexas. 

 Maranhão et al., 2007; determinaram  Pb e Cd em urina não digerida por 

extração do ponto de nuvem, as análises foram realizadas por (GF AAS), as 

concentrações dos reagentes foram otimizadas usando o planejamento Box-Behnken, 
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onde três amostras de urina de controle foram analisados usando essa abordagem, e boa 

concordância foi obtida em um nível de confiança de 95% entre os valores certificados e 

encontradas. Cinco amostras reais também foram analisadas, antes e após a fortificação 

com Pb e Cd, resultando recuperações variando 97-118%. 

 Lemos et al., 2008; desenvolveram a extração do ponto de nuvem. Para a 

separação e pré-concentração de cobre e níquel presentes na solução aquosa inicial e os 

metais presentes foram complexados e Triton X- 114 foi adicionado como surfactante, 

as análises foram realizadas por FAAS, foi realizado um planejamento Box-Behnken. A 

precisão do método foi avaliada e confirmada pela análise de materiais de referência 

certificados: folhas de maça, folhas de espinafre e folhas de tomate. O método tem sido 

aplicado com sucesso para a análise de amostras de alimentos.  

 Yamini et al., 2008; projetaram a extração simultânea e pré-concentração no 

ponto nuvem on-line, acoplado ao ICP OES para determinação de íons Cd
2+

, Co
2+

, Cr
3+

, 

Cu
2+

, Fe
3+

 e Mn
2+

 em amostras de água, para a complexação das espécies metálicas foi 

utilizado reagente (TTA) , a pH 6,0 - na presença de surfactante TX - 114. O método 

analítica foi aplicado na extração e determinação dos íons metálicos mencionados na 

torneira, água do mar e amostras de água mineral com resultados satisfatórios. 

  Sang et al., 2008; aplicaram o método de extração ponto nuvem para a pré-

concentração de traço de alumínio antes da determinação por GF AAS. O complexo 

PAMP foi utilizado como agente quelante, e como surfactante foi utilizado o Triton X-

114. Um fator de enriquecimento de 37 foi obtido para a pré-concentração de Al
3+

. 

Método analítico proposto foi aplicado em amostras biológicas cabelo humano e urina 

humana como também foi aplicado em amostras de água coletadas em lago Wuhan, na 

China. Os valores de recuperação obtidos estiveram entre 95-103%. 

 Ghaedi et al., 2009; estudaram a extração no ponto nuvem em solução aquosa 

das espécies Cd
2+

, Pb
2+

, Pd
2+

 e Ag
+
. O procedimento analítico envolveu a formação de 

complexo de metais, e extraiu-se quantitativamente para a fase rica Triton X – 114. A 

análise da fase rica em surfactante foi realizado por FAAS. A extração ponto nuvem 

proposto foi aplicado com sucesso para a determinação de íons metálicos em amostras 

reais com matrizes complexas como: resíduos de radiologia, vegetal, amostras de 

sangue e urina.  
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 Silva et al., 2009; desenvolveram procedimentos para a separação simultânea / 

pré-concentração de cobre, zinco, cádmio, níquel e em amostras de água, com base na 

extração de ponto de nuvem como um passo antes da sua determinação por ICP  OES. 

Para formar quelatos hidrofóbicos os analitos reagiram com 4-(2-piridilazo)-resorcinol 

(PAR), que foram separadas e pré-concentrado em uma fase rica em surfactante Triton 

X-114. A precisão do procedimento foi avaliada através de teste de adição e 

recuperação em amostras aquosas.   

 Borkowska-Burnecka et al., 2010; aplicaram o processo de extração de ponto de 

nuvem para a separação simultânea de Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn a partir de 

materiais ricos em cálcio, por ICP OES. O método é baseado na formação de complexos 

hidrofóbicos dos íons metálicos com [2 - (5-bromo-2-piridilazo)-5-dietil-aminofenol] ou 

[1 - (2-piridilazo)-2-naftol], o Triton X– 114 foi usado como surfactante na extração da 

fase. A exatidão do procedimento foi avaliada pela análise do material de referência 

certificado de Dolomitas e cinzas ósseas. Testes de adição e recuperação foram 

realizados. O método otimizado foi aplicado com sucesso para a determinação 

simultânea de elementos-traço em Dolomitas utilizados por diferentes fábricas de 

fertilizante.    

 Ilknur et al., 2011; utilizam da extração do ponto de nuvem em amostras de 

alimentos por determinação por espectrometria de absorção em chama. O Triton X – 

114 como surfactante não-iónico, o negro de eriocromo e a cianina R como surfactante 

foram usados como um meio de extração e de um agente quelante, respectivamente. A 

técnica CPE proposta foi aplicado com sucesso e em com alta eficiência para a 

determinação de íons de ferro e cobre em materiais de referência certificados de 

arbustos, galhos e folhas e água TM- 23,2 fortificada (NCS DC 73349), amostras de 

água (água mineral e do mar) e alimentos amostras (legumes, pão e avelã). 

 Lingling et al., 2012; estudaram a extração do ponto de nuvem na separação e 

pré- concentração  simultânea de íons de metais potencial toxicológico (Cd
2+

 ,Co
2+

 ,Ni
2+

 

,Pb
2+

 ,Zn
2+ 

e Cu
2+

) em amostras de água. No procedimento a formação de complexos do 

íon metálico com 8- hidroxiquinolina (8- HQ) para a fase rica de Triton X - 114 como 

surfactante. Em vez de injeção direta ou análise, a fase rica em surfactante contendo os 

complexos foi tratada com ácido nítrico, e os íons detectados foram extraídas de novo 
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em fase aquosa, na segunda etapa de extração do ponto de turvação, e finalmente, 

determinado por ICP OES. 

 Galbeiro, R., Garcia, S., Gaubeur, I. (2013), empregaram a extração no ponto 

nuvem por espectrometria de absorção atômica com chama para determinar 

simultaneamente elementos traços como cádmio, níquel, zinco. O complexante usado 

foi o 1 - (2-Piridilazo)-2-naftol (PAN) e o Triton X-114 foi usado como surfactante. O 

método foi aplicado em diferentes amostras complexas e a precisão foi avaliada através 

da análise de material de referência certificado de água (NIST SRM 1643e), gerando 

resultados de acordo com os valores certificados.  

 São muitas as aplicações de CPE em metodologias analíticas todas evidenciando 

a potencialidade da técnica de forma que o uso de CPE associado a uma técnica como 

HR-CS GF AAS para determinação de Cd, Pb e Tl e amostras de água produzida é 

bastante interessante e viável. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos para cada etapa 

experimental: instrumentação, reagentes, soluções, materiais de referência, amostras, 

procedimentos experimentais como tratamento da plataforma através do programa de 

temperatura, preparo da amostra e procedimentos de otimização para determinação 

dos íons metálicos de água produzida. 

4.1  INSTRUMENTAÇÃO 

 

 Um espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua e 

atomização em forno de grafite (HR-CS GF AAS), modelo ContrAA 700 (Analityk 

Jena, Jena, Alemanha) foi utilizado, conforme Figura 4.1. Os comprimentos de onda 

utilizados no estudo foram 228,8018 nm para Cd, 217,0005 nm para Pb e 240,725 nm 

para Tl.  

Figura 4.1 – Espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua com 

atomização em forno de grafite (HR-CS GF AAS), modelo ContrAA 700, 

Analitik Jena 

 

Fonte: Analytik-jena, 2014. 

 

 Gás argônio 99,996% (White Martins, São Paulo, Brasil) foi usado como gás de 

proteção e de purga. Todos os experimentos foram conduzidos utilizando tubos de 

grafite com recobrimento pirolítico (Analytik Jena) com plataforma integrada (Part. 

407A81.025). As amostras e soluções foram inseridas diretamente no tubo de grafite 

com auxilio de um amostrador automático, modelo MPE 60 (Analytik Jena AG). 
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  Utilizou-se um destilador em sistema sub-boinling, Distillacid, Berghof 

(Eningen, Alemanha), que opera com lâmpada de infravermelho (Figura 4.2) na 

purificação dos ácidos. 

 

Figura 4.2 – Sistema de destilação Sub-boinling 

 

Fonte: Berghof. 

 

 Utilizou-se um agitador/aquecedor tipo nova ética modelo 114, (São Paulo, 

Brasil) usado no aquecimento das amostras, uma Centrífuga, modelo NI 1813, Nova 

Instrumentos (Piracicaba, Brasil) foi utilizada para acelerar o processo de separação e 

um termômetro químico, modelo Incoterm 5012, (São Paulo, Brasil).  

 

4.2  REAGENTES, SOLUÇÕES  E AMOSTRAS 

 

 Todos os reagentes químicos foram de grau PA. A água deionizada usada como 

reagente sendo purificada em um sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EUA) para 

uma resistividade de 18,2 MΩhms cm
-1

. O ácido clorídrico (Merck, Darmstadt, 

Alemanha) e o ácido nítrico (Proquimios Comercio e Indústria LTDA, Brasil), foram 

purificados por um em sistema sub-boiling sistema de destilação através de radiação 

infravermelha. O álcool etílico absoluto 99,5% PA (Atrion Produtos Químicos LTDA, 

Brasil) também foi utilizado. Como complexante foi utilizado o o,o-dietilditilfosfato de 

amônio (DDTP) (Aldrich Chemical Co., Milwaukee,WI, EUA), o surfactante utilizado 

foi o éter (1,1,3,3 tetrametilbutil)fenil-(7-8)-polioxietilênico comercialmente conhecido 

como Triton X-114 (Sigma, St. Louis, MO, EUA).  

 Soluções monoelementares padrão de concentração 1000 mg L
-1

 de Pb, Cd e Tl, 

foram adquiridos da SCP Science (Quebec, Canadá). O modificador Ru na concentração 
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de 1000 mg L
-1

 (Merck, Darmstadt, Alemanha) foi utilizadas como  modificador 

químico permanente. O nitrato de paládio (Merck Darmstadt, Alemanha) contendo 10,0 

g L
-1

 de Pd e o nitrato de magnésio (Merck) com concentração de 10 g L
-1

 de Mg foram 

utilizados para preparar o modificador Pd/Mg em solução com concentração de 1,5g L
-1

 

de Pd e 1,0 g L
-1

 de Mg. O ajuste da salinidade da amostra, foi realizado com uma 

solução estoque de 20 g L
-1

 de Na, foi preparada utilizando-se para isso um sal de 

cloreto de sódio (Vetec, Duque de Caxias, Brasil). 

 Amostras de água produzida (PETROBRAS - UO RN/CE, Brasil) foram 

extraídas de oleodutos, e antes de serem analisadas, as amostras foram acidificada para 

1% v v
-1

 de HNO3. O ajuste da salinidade não foi necessário, tendo em vista que já se 

tratava de uma amostra com elevado teor salino.  

 

4.3  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.3.1  Tratamento da Plataforma do Forno de Grafite com Ru 

 

 As plataformas dos tubos de grafite foram tratadas termicamente com 

modificador químico Ru de forma permanente para a determinação de Pb e Cd em 

soluções e amostras. A solução de modificador Ru (1000 mg L
-1

), onde 50 μL, foi 

injetada diretamente na plataforma do tubo de grafite e submetida ao programa de 

temperatura mostrado na Tabela 4.1, o procedimento foi repetido 15 vezes, ao final 750 

μg de Ru foi depositado na plataforma. Estudos anteriores encontrados na literatura já 

relatavam a instabilidade térmica do Cd e Pb sendo o uso de modificador necessário, 

como a condição térmica é inerente aos analitos, tendo em vista que outros trabalhos já 

realizados seguiram as condições de pirólise e atomização encontradas na literatura 

(MARANHÃO et at., 2007; MARANHÃO et at., 2005).  
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Tabela 4.1 - Programa de temperatura para recobrimento da plataforma de grafite com 

Ru. 

Estágio Temperatura (
0
C) 

Rampa  

(
0
C s-1) 

Permanência (s) 

Vazão do 

argônio  

(mL min
-1

) 

1 120 3 20 250 

2 150 5 30 250 

3 600 10 15 250 

4 1000 300 15 250 

5 1000 0 5 0 

6 1400 1500 5 0 

7 2000 500 2 250 

Fonte: Autor 2014. 

 

4.3.2  Preparo da Amostra 

 

 Os procedimento de pré-concentração para extração no ponto nuvem foi 

realizado considerando alíquotas de 5 mL de água produzida e soluções padrões de Cd, 

Pb e Tl, onde o primeiro reagente adicionado é o ácido clorídrico 37% m m
-1 

destilado 

com concentração otimizada, 0,3 mol L
-1

 para o Pb, 0,8 mol L
-1

 para o Cd e 1,0 mol L
-1   

para o Tl; logo após uma solução do ligante (DDTP) que foi preparada na concentração 

de 5% m v
-1

 em água deionizada, esta solução foi adicionada às amostras até que fosse 

atingida a concentração otimizada de 0,6% m v
-1

 para Pb e 0,7% m v
-1

 para o Cd, para o 

Tl não houve adição. Por fim fez-se a adição do (Triton X-114) para Cd e Pb foi de 

0,2% m v
-1

 e para o Tl foi de 1,0% m v
-1

. O volume final foi completado com água 

deionizada até 10 mL em frascos de polipropileno. A solução resultante foi aquecida a 

40°C em banho de termostático durante 20 minutos. A separação das fases foi acelerada 

por centrifugação dos tubos a 3500 rpm durante 15 minutos. A fase rica em surfactante 

tornou-se viscosa após imersão dos tubos em banho de gelo por 10 minutos, permitindo 

a eliminação da fase aquosa pela simples inversão dos tubos. Os resíduos de água foram 

removidos utilizando uma pipeta de Pasteur. 

 

 Para reduzir a viscosidade da fase rica de surfactante antes da análise por HR-CS 

GF AAS, foram acrescentados ao extrato 500μl de etanol acidificado com HNO3 0,1 

mol L
-1

. Posteriormente alíquotas de 20μl da solução resultante foram injetadas 

diretamente no tubo de grafite por meio do automostrador e submetido ao programa de 
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temperatura mostrado nas Tabelas 4.2 e 4.3. A calibração foi realizada com soluções 

submetidas ao mesmo procedimento de extração ao qual foram submetidas às amostras. 

Uma solução “branco”, constituído de água deionizada e componentes do CPE, 

submetido ao mesmo procedimento foi medido paralelamente.  

 

Tabela 4.2 - Programa de temperatura para a determinação de Cd e Pb em amostras de água 

produzida e soluções padrões. 

Estágio Temperatura (
0
C) 

Rampa  

(
0
C s-1) 

Permanência 

(s) 

Vazão do 

argônio  

(mL min
-1

) 

Secagem  80 5 15 250 

Secagem 110 5 15 250 

Pirólise 800
a
,900

b
 300 10 250 

Gás Adaption 800
a
,900

b
 1 5 0 

Atomização 1600
a
,1800

b
 1500 5 0 

Limpeza 2200 500 5 250 
a
 temperatura para Cd; 

b
 temperatura para Pb.  Fonte: Autor 2014. 

 

  

 Foi estabelecido o programa de temperaturas otimizado do forno de grafite 

utilizado para as determinações de Tl em HR-CS GF AAS, descrito na literatura, onde 

se utilizou um volume de 20 μL de Pd/Mg como modificar químico, mostradas na 

Tabela 5 (COSTA,  2014).  

 

Tabela 4.3 - Programa de temperatura para a determinação de Tl nas amostras por HR-CS GF 

AAS. 

Estágio 
Temperatura (

0
C) 

Rampa  

(
0
C s-1) 

Permanência 

 (s) 

Vazão do Ar 

 (mL min
-1

) 

Secagem 90 3 30 2,5 
Secagem 120 5 16 2,5 
Pirólise 800 300 11,6 2,5 

Gás Adaption 600 0 5 0 
Atomização 1800 1500 8,7 0 

Limpeza 2200 500 5,6 2,5 

Fonte: Autor 2014. 

  

  

 Testes de adição e recuperação foram feitos, utilizando amostras de água 

produzida fortificada, foram submetidas ao procedimento de extração no ponto nuvem 

assim como o descrito anteriormente. Cada analito foi separadamente determinado e 
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analisado, sendo as condições de extração otimizadas utilizando um planejamento 

experimental simultâneo. 

4.3.3    Procedimento de Otimização 

  

 A otimização dos componentes do CPE foi avaliada através de planejamento 

fatorial que utilizada a metodologia de superfície de resposta através do planejamento 

Box-Behnken. As variáveis envolvidas foram: concentração de (DDTP), concentração 

de (HCl) e concentração de Triton X-114. A resposta analítica utilizada foi a 

absorvância integrada. Os dados experimentais foram avaliados usando o software 

STATISTICA 6.0. 

 O ponto central realizado em triplicata foi incluído no planejamento para estimar 

a variância experimental e para avaliar a perda de linearidade entre os níveis escolhidos 

para cada uma das variáveis. Na Tabela 4.4 encontram-se os níveis mínimos e máximos 

para as outras três variáveis estudadas pelo planejamento fatorial Box-Behnken 

realizado posteriormente. O ponto central para cada variável foi à média aritmética entre 

os níveis máximo e mínimo para cada variável. 

 

Tabela 4.4 - Fatores e níveis usados na otimização multivariada dos parâmetros envolvidos na  

         CPE para Cd, Pb e Tl. 

Variáveis  
Ponto mínimo 

(-) 

Ponto Central  

(0) 

Ponto máximo  

(+) 

Concentração DDTP 

(% m v
-1

) 
0

 
 0,5 1,0 

Concentração HCl 

(mol L
-1

) 
0,2 0,6 1,0 

Concentração Triton 

X- 114 (% m v
-1

) 
0,2 0,7 1,2 

Fonte: Autor 2014. 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos neste estudo 

sobre as condições de complexação por planejamento fatorial  Box-Behnken, os 

parâmetros de mérito e resultados das análises das águas. 

5.1  METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE Cd, Pb e Tl EM ÁGUA 

 PRODUZIDA.  

5.1.1   Otimização do Programa de Temperatura. 

É fundamental estabelecer um programa de aquecimento apropriado a fim de 

otimizar as etapas de secagem, de pirólise e de atomização na determinação de metais 

por HR-CS GF AAS. 

A otimização dos programas de temperatura foram realizados através de curvas 

de pirólise e de atomização obtidas individualmente para cada analito, considerando 

uma solução e a amostras de água produzida. Os estudos foram realizados com e sem o 

uso de modificadores químicos, ambos os casos a concentração para Cd foi de 5µg L
-1

. 

A Figura 5.1 mostra as curvas de pirólise e de atomização para Cd. Estudo similar foi 

realizado para o Pb considerando com a solução e água produzida enriquecida para 1µg 

L
-1

 submetidas ao método de extração, as curvas de pirólise e de atomização encontram-

se na Figura 5.2.  
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Figura 5.1 - Curvas de pirólise e de atomização para Cd 5 µg L
-1

 submetido à CPE. A) Curva 

de pirólise, estudo realizado à temperatura de atomização de 1600
o
C. B) Curva de 

atomização, estudo realizado à temperatura de pirólise de 800
o
C. 
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Fonte: Autor 2014. 

 

Para a determinação do Cd e Pb, foi utilizado Ru como modificador permanente 

o estudo foi feito de forma comparativa ao observado sem modificador. Na curva de 

pirólise obtida para a solução perceber-se para o Cd (Figura 5.1 A), que mesmo sem o 

uso de modificador o perfil das curvas mostram que há estabilidade térmica até 

aproximadamente 600 
o
C.  O uso do Ru permitiu um ganho de estabilidade térmica até 

800
o
C para Cd. Considerando a água produzida enriquecida com 5 µg L

-1
 de Cd,  pode-

se perceber a influência da matriz que favoreceu uma perda de sensibilidade de mais de 

50% possivelmente pela presença de concomitantes presentes na matriz modificando o 

mecanismo de volatilização do Cd. Sem o uso de modificador químico observa-se que o 

sinal cai e depois um patamar de estabilidade foi alcançado até 800 
o
C, com o uso de 

modificador químico permanente, uma queda menos acentuada foi observada e mesma 

estabilidade foi obtida. Para as curvas de atomização obtidas, Figura 5.1 B, pode-se 

observar perdas por difusão típica do analito, sendo a condição ótima de trabalho o uso 

de modificador químico e temperaturas de 800
o
C e 1600 

o
C de pirólise e de atomização, 

respectivamente. 

 

 



55 

 

 

 

Figura 5.2 - Curvas de pirólise e atomização para Pb 1,0 µg L
-1

 submetido a CPE. A) Curva de 

pirólise, estudo realizado à temperatura de atomização de 1800
o
C. B) Curva de 

atomização, estudo realizado à temperatura de pirólise de 900
o
C. 
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Fonte: Autor 2014. 

 

 Para a determinação do Pb, as curvas de pirólise encontram-se mostradas na 

Figura 5.2-A. Pode-se observar que o modificador Ru além de garantir estabilidade 

térmica favoreceu um aumento de sensibilidade possivelmente explicado pela sua 

atuação no mecanismo de atomização. Para a água produzida fortificada com 1 µg L
-1 

 

também pode-se observar uma perda de sensibilidade indicando que a matriz influência 

a extração assim como observado para as curvas do absorvância de Cd.  As 

absorvâncias do Pb mesmo sem modificador tanto para a solução quanto para a água 

produzida demonstram considerável estabilidade. As condições ótimas de trabalho 

consideraram o uso de Ru como modificador químico e temperaturas de 900 
o
C e 1800 

o
C de temperaturas de  pirólise e de atomização, respectivamente. Os estudos iniciais 

indicam que a calibração considerando o uso de simulação de matriz se faz necessário.  

As curvas de pirólise e de atomização obtidas para o Tl encontram-se na Figura 

5.3, Para o elemento Tl, foi avaliado o modificador universal Pd/Mg em solução e sem 

modificador para as soluções  aquosa e água produzida enriquecida. O elemento Tl é 

bastante volátil e sem a presença de modificador não apresentou estabilidade térmica. O 

uso de modificadores em solução, adicionado a cada ciclo foi a estratégia adotada. Na 

solução padrão com o uso de modificador Pd/Mg houve um ganho de sensibilidade e 

estabilidade térmica até 800 
o
C, evidenciando que o modificador atua no mecanismo de 
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atomização do Tl e sua presença se faz necessário. Para a amostra de água produzida 

enriquecida, observou-se também a diminuição da sensibilidade e estabilidade devido 

ao alto teor salino presente na água produzida, evidenciando mais uma vez que a matriz 

influência o mecanismo de extração. O perfil da curva de atomização foi caracterizado 

também por perdas por difusão devido as curvas descendentes. A condição otimizada 

compromisso para Tl envolve o uso de modificador em solução Pd/Mg e de 800°C e 

1700°C como temperaturas de pirólise e de atomização, respectivamente.  

 

Figura 5.3 - Curvas de pirólise e atomização para Tl 10,0 µg L
-1

 submetido à CPE. A) Curva de 

pirólise, estudo realizado à temperatura de atomização de 1800
o
C. B) Curva de 

atomização, estudo realizado à temperatura de pirólise de 800
o
C. 
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Fonte: Autor 2014. 

 

5.1.2  Condições de Complexação por Planejamento Fatorial Box-Behnken. 

 

 Planejamento Box Behnken foi realizado a fim de observar a influência dos 

parâmetros envolvido na extração no ponto nuvem
 

(concentração de DDTP, 

concentração de HCl e concentração de TX-114). A combinação das variáveis avaliadas 

pelos planejamentos fatoriais para Cd, Pb  e Tl foram realizados considerando soluções 

e água produzida sintética (padrão preparado em meio salino, Na 6 g L
-1

)  e os 

resultados foram expressos em absorvância integrada, os dados encontram-se na Tabela 

5.1 e 5.2. Onde os níveis encontram-se codificados, os mínimos no planejamento estão 

representados por -1,0, os máximos por 1,0 e o ponto central por 0 (zero).  
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Tabela 5.1 - Planejamento Box Behnken envolvendo concentrações dos componentes da CPE.   

Utilizando soluções padrões em dois níveis e com ponto central, realizado em 

triplicata. 

Exp. DDTP HCl TX-114 

Abs. Int.  

Cd 

Aquoso 

Abs. Int. 

Pb 

Aquoso 

Abs. Int. 

Tl 

Aquoso 

1 -1,0 -1,0 0,0 0,0178 0,0074 0,2596 

2 1,0 -1,0 0,0 0,7832 0,1855 0,0672 

3 -1,0 1,0 0,0 0,0118 0,0079 0,4758 

4 -1,0 1,0 0,0 0,7864 0,1490 0,0487 

5 1,0 0,0 -1,0 0,0037 0,0049 0,2880 

6 -1,0 0,0 -1,0 0,8659 0,1932 0,0319 

7 1,0 0,0 1,0 0,0117 0,0067 0,3219 

8 -1,0 0,0 1,0 0,6904 0,1223 0,0854 

9 0,0 -1,0 -1,0 0,8370 0,2082 0,0262 

10 0,0 1,0 -1,0 0,9743 0,2912 0,0178 

11 0,0 -1,0 1,0 0,6699 0,1398 0,1150 

12 0,0 1,0 1,0 0,5546 0,1018 0,0480 

13 0,0 0,0 0,0 0,7318 0,2198 0,0547 

14 0,0 0,0 0,0 0,7128 0,2103 0,0600 

15 0,0 0,0 0,0 0,7320 0,2396 0,0772 

Fonte: Autor 2014. 
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Tabela 5.2 - Planejamento Box Behnken envolvendo concentrações dos componentes da CPE.   

Utilizando soluções padrões salinos com adição de 6 g L
-1

 em dois níveis e com 

ponto central, realizado em triplicata. 

Exp. DDTP HCL TX-114 

Abs Int. 

Cd  

salino 

Abs Int. 

Pb  

salino 

Abs Int. 

Tl 

salino 

1 -1,0 -1,0 0,0 0,0171 0,0050 0,2875 

2 1,0 -1,0 0,0 0,7708 0,0033 0,0724 

3 -1,0 1,0 0,0 0,0070 0,0015 0,3413 

4 -1,0 1,0 0,0 0,8430 0,0030 0,0594 

5 1,0 0,0 -1,0 0,0218 0,0182 0,4080 

6 -1,0 0,0 -1,0 0,8875 0,0087 0,0075 

7 1,0 0,0 1,0 0,0052 0,0014 0,3721 

8 -1,0 0,0 1,0 0,7409 0,0022 0,0673 

9 0,0 -1,0 -1,0 0,4951 0,0095 0,0445 

10 0,0 1,0 -1,0 0,7290 0,0040 0,0163 

11 0,0 -1,0 1,0 0,5727 0,0040 0,0271 

12 0,0 1,0 1,0 0,6046 0,0017 0,0211 

13 0,0 0,0 0,0 0,7020 0,0060 0,0241 

14 0,0 0,0 0,0 0,6858 0,0020 0,0307 

15 0,0 0,0 0,0 0,6814 0,0099 0,0238 

 Fonte: Autor 2014. 

 

 Foram obtidos gráficos de Pareto a partir das soluções padrões e uma solução 

sintética salina de Cd. Na Figura 5.4 (A) encontra-se o gráfico obtido para soluções 

padrões e a Figura 5.4 (B) para solução sintética salina. Observou-se que em ambos os 

meios os valores da concentração de complexante DDTP foi estatisticamente 

significativo no processo de extração baseado no fenômeno ponto nuvem, apresentando 

valor de efeito positivo o que nos indica que quanto maior a concentração de DDTP 

mais favorável é a extração de Cd. Para a amostra de água produzida sintética (meio 

salino) a interação entre as concentrações HCl e Triton X-114 foi estatisticamente 

significativos negativo. 

 Também foram obtidos gráficos de Pareto para o analtito Pb a partir de soluções 

padrões e soluções sintéticas salinas. Na Figura 5.5(A) encontra-se o gráfico de pareto 

obtidos para soluções aquosos e a Figura 5.5(B) para solução sintética salina.  Desta 

forma como foi observado para o Cd, apenas os efeitos dos valores positivo da 

concentração do DDTP foram estatisticamente significativos para Pb e assim como para 

o Cd quanto maior a concentração de DDTP melhor é a extração do Pb.  
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Figura 5.4 - Paretos do planejamento Box Behnken para o analito Cd. A) Solução padrão; B) 

Solução salina sintética submetida ao procedimento de extração no ponto nuvem. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 2014. 
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Figura 5.5 - Paretos do planejamento Box Behnken para o analito Pb. A) Solução padrão; B) 

Solução salina sintética submetida ao procedimento de extração no ponto nuvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 2014. 
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 Figuras 5.5 (A) e (B) encontram-se os gráficos de Pareto obtido com o 

planejamento Box Behken entre as variáveis envolvidas na extração no ponto nuvem. 

Na Figura 5.5 (A) temos o Pb Aquoso e na  Figura 5.5 (B) Pb Salino. 

 Da mesma forma foram obtidos gráficos de Pareto a partir de soluções padrões e 

solução sintética salina (com Na
+
 6g L

-1
). Como observado anteriormente para Cd e Pb 

e agora para o Tl. Na Figura 5.6(A) encontra-se o gráfico de pareto obtidos para 

soluções aquosos e a Figura 5.6(B) para solução sintética salina, assim os efeitos dos 

valores negativos da concentração do DDTP são estatisticamente significativos em 

ambos os meios estudados, porém o índice indica que quanto menor a concentração de 

DDTP melhor foi à extração do Tl. A concentração de TX-114 foi estatisticamente 

significativa no meio da solução padrão. Para a solução sintética salina simulando a 

água produzida da região da bacia potiguar além da influência do DDTP pode-se 

perceber que a interação entre o ligante e o surfactante TX-114 também mostrou-se 

estatisticamente significativo, e a diferença obtida para os dois meios estudados indica 

que a técnica de calibração externa sem presença de sal NaCl não é uma boa estratégia, 

pois a presença de Na
+
 na forma de NaCl demonstra ser um fator bastante significativo 

no fenômeno de extração, indicando que uma avaliação mais criteriosa se faz 

necessária.  

 Foi necessário utilizar a metodologia de superfície de resposta com auxílio do 

planejamento Box Behnken, para melhor escolher a condição de extração ótima. As três 

variáveis estudadas simultaneamente foram às concentrações dos componentes do CPE 

(HCl, DDTP e Triton X-114). O planejamento Box-Behnken para otimização da 

extração usando CPE de Pb, Cd e Tl e as respostas obtidas para cada ensaio, encontram-

se mostrados nas Tabelas 5.1 e 5.2. 
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Figura 5.6 - Paretos do planejamento Box Behnken para o analito Tl. A) Solução padrão; B) 

Solução salina sintética submetida ao procedimento de extração no ponto nuvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor 2014. 
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 Superfícies de resposta obtidas com o planejamento mostrado  encontram-se nas  

nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9.  para Cd, Pb e Tl respectivamente. A otimização foi realizada 

para Cd, Pb e Tl em solução padrão e em solução sintética salina submetidas à CPE com 

as concentrações de 1,0 µg L
-1

 de Pb, 0,25 µg L
-1

 de Cd e 5 µg L
-1

 para Tl.  

 O ponto crítico foi escolhido visualmente a partir da superfície de resposta. As 

relações entre as variáveis concentração de agente quelante (DDTP), concentração de 

ácido clorídrico (HCl), concentração de surfactante (TX-114) e sinal analítico (Abs) 

estão descritas pelas equações:  

 

- Para o Cd: 

 

 Solução padrão: 

Abs.= 0,5395 + 0,7702 (DDTP) + 0,3459 (DDTP)
2
 + 0,0451 (HCl) + 0,0403 (HCl)

2
 – 

0,2150 (TX-114) – 0,0265 (TX-114)
2
 + 0,0046 (DDTP)(HCl) – 

 0,0917 (DDTP) (TX-114) – 0,12635 (HCl)(TX-114)         (Eq.1) 

 

 Solução sintética salina: 

Abs.= 0,4150 + 0,7977 (DDTP) +  0,2333 (DDTP)
2
 – 0,0117(HCl) + 0,0937 (HCl)

2
 + 

0,0324 (TX-114) + 0,0849 (TX-114)
2 

+ 0,0412 (DDTP)(HCl) – 

 0,0650(DDTP)(TX-114) – 0,1009 (HCl)(TX-114)          (Eq.2) 

- Para o Pb: 

 Solução padrão: 

Abs.= 0,0929 + 0,1557 (DDTP) + 0,1196 (DDTP)
2
 – 0,0300 (HCl) + 0,0323 (HCl)

2
 – 

0,0363 (TX-114) + 0,0436 (TX-114)
2
 – 0,0185 (DDTP)(HCl) – 

 0,0363 (DDTP) (TX-114) – 0,0605 (HCl)(TX-114)        (Eq.3) 

 

 Solução sintética salina: 

Abs.= 0,1081 + 0,1342 (DDTP) + 0,0656 (DDTP)
2
 – 0,0062 (HCl) – 0,00456 (HCl)

2
 – 

0,0875 (TX-114) - 0,0106 (TX-114)
2 

+ 0,0219 (DDTP)(HCl) – 

 0,03282 (DDTP) (TX-114) + 0,0764 (HCl)(TX-114)         (Eq.4) 
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- Para o Tl: 

 

 Sol. Aquosa: 

Abs.= 0,1406 -0,2780 (DDTP) – 0,1395 (DDTP)
2
 + 0,04932 (HCl) – 0,0187 (HCl)

2
 + 

0,0948 (TX-114) + 0,0432 (TX-114)
2
 – 0,1174 (DDTP)(HCl) +  

 0,0098 (DDTP)(TX-114) – 0,0293 (HCl)(TX-114)       (Eq.5) 

 

 Água produzida sintética: 

Abs.= 0,1444 – 0,3006 (DDTP)  - 0,1752 (DDTP)
2
 – 0,0209 (HCl) + 0,0225 (HCl)

2
 – 

0.0217(TX-114) – 0,0246 (TX-114)
2 

– 0,0334 (DDTP)(HCl) + 

 0,0478 (DDTP)(TX-114) + 0,0111 (HCl)(TX-114)       (Eq.6) 

 

 O modelo utilizado foi o que considera 2 interações e este apresentou excelentes 

coeficientes de correlação para todas as superfícies variando entre 0,932 e 0,995. Os 

pontos críticos das equações acima são obtidos pela condição, na qual as derivadas 

parciais assumem valor nulo. Os sistemas de equações obtidos para Pb e Cd mostram 

que os pontos críticos correspondem a superfícies de máximo, portanto, as superfícies 

de resposta apresentam numa região visível de máximo bem definidas de condições 

ótimas. Para o Tl os pontos críticos correspondem a superfícies de mínimo que reforça a 

suspeita inicial de que a presença de complexante DDTP não favorece a extração 

quantitativa dele.  

 Na Figura 5.7 encontram-se as superfícies de respostas obtidas para o Cd. As 

Figuras 5.7 (A), (C) e (E) mostram as superfícies de resposta obtidas considerando 

soluções padrão e nas Figuras 5.7 (B), (D) e (F) estão às soluções salinas sintéticas 

ambas submetidas à CPE. O máximo das superfícies mostrou-se melhor definido para 

soluções salinas sintéticas que se diferencia da solução aquosa pela presença de Na
+
 em 

elevada concentração 6g L
-1

, fato este explicado pelo efeito salting out que pela 

presença de sal devido ao aumento da força iônica do meio favorece uma melhor 

extração. Este resultado demonstra que possivelmente a técnica de calibração externa 

com soluções padrões não seja a melhor estratégia, assim adotou-se a adição de 6g L
-1

 

de Na
+
 as soluções padrões das curvas de calibração para simulação do meio salino 

naturalmente presente nas amostras reais de águas produzidas. A região em vermelho 
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bem demarcada permitiu a seleção dos pontos ótimos de extração para a concentração 

DDTP cerca de 0,7% m v
-1. O parâmetro HCl não apresentou um influência 

significativa. No entanto, para assegurar a eficiência na extração do Cd evitando a 

formação de precipitados ou adsorção nas paredes do tubo, uma concentração de HCl 

0,8 mol L
-1 

foi escolhido. A concentração de TX-114 também foi escolhida pela 

inspeção visual da região em vermelho da superfície de resposta, sendo o valor de 0,2% 

m v
-1

 escolhido como ponto ótimo para o estudo. 

 As superfícies de respostas obtidas para o Pb encontram-se na Figura 5.8. As 

Figuras 5.8 (A), (C) e (E) mostram as superfícies de resposta obtidas considerando 

soluções padrões e nas Figuras 5.8 (B), (D) e (F) em soluções salinas sintéticas 

submetidas à CPE. As superfícies de máximo também foram obtidas, assim como o 

observado para o Cd as amostras que consideram a presença de 6g L
-1

 de Na
+
 

apresentaram um máximo melhor pronunciado o que permitiu que assim como para a 

determinação do Cd, para a determinação de Pb considerando a técnica de calibração 

externa não seria viável. As regiões de máximos das superfícies indicam as condições 

ótimas de extração para a determinação do Pb 0,6% m v
-1

 DDTP, HCl 0,3 mol L
-1 

 e 

0,2% m v
-1

 de Triton X-114, sendo estas condições usadas para determinação. 

 As superfícies de respostas obtidas para a determinação do Tl encontram-se na 

Figura 5.9. As Figuras 5.9 (A), (C) e (E) mostra as superfícies de resposta obtidas 

considerando soluções padrões e na Figura 5.9 (B), (D) e (F) em soluções salinas 

sintéticas submetidas à CPE. Foram adotadas as superfícies obtidas em soluções salinas 

sintéticas que consideram a presença de 6g L
-1

 de Na
+
. As superfícies de respostas de 

máximo não foram obtidas, foram obtidas superfície de mínimos, devido à influência 

negativa da concentração de DDTP, de forma que a ausência de complexante que 

favorece uma maior extração do Tálio, possivelmente por a formação deste complexo 

não ter elevada constante de formação ou ainda sofrer com equilíbrios de complexação 

concomitantes que prejudicam a extração do Tl, já para o Triton X-114 foram 

considerados 1% m v
-1

 e para o HCl 1 mol L
-1

.  
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Figura 5.7 - Superfícies de resposta para o Cd. Superfícies A, C e E obtidas para padrão 

aquoso; Superfícies B, D e F padrão salino (água produzida sintética). 

 

Fonte: Autor 2014. 



67 

 

 

 

Figura 5.8 - Superfícies de resposta para o Pb. Superfícies A, C e E obtidas para padrão aquoso;   

Superfície B, D e F padrão salino (água produzida sintética).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 2014. 

 

 

Fonte: Autor 2014. 
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Figura 5.9 - Superfícies de resposta para o Tl. Superfícies A, C e E obtidas para padrão aquoso; 

Superfície B, D e F padrão salino (água produzida sintética).  

 
Fonte: Autor 2014. 
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 As Tabelas 5.3, 5.4 e 5.5 reúnem as condições ótimas obtidas a partir das 

superfícies de respostas com máximos definidos para determinação de Cd, Pb e no caso 

do Tl estipulou-se que o máximo considera a ausência de DDTP. Assumi-se um 

compromisso entre os resultados obtidos entre soluções padrões e as soluções salinas 

sintéticas, submetidas à CPE. O uso das condições de extração expressas na coluna 

chamada otimizado foi adotada como condição de extração que favorece a máxima 

resposta. 

 

Tabela 5.3 - Condições de absorvância integrada máxima para Cd em solução padrão e em 

solução salina sintética e valores otimizados obtidos por planejamento Box-

Behnken. 

Variáveis  Solução Padrão  
Solução Salina 

Sintética  
Otimizada 

Concentração DDTP 

(% m v
-1

) 
0,8 0,7 0,7 

Concentração HCl 

(mol L
-1

) 
1,0 0,8 0,8 

Concentração Triton 

X- 114 (% m v
-1

) 
0,1 0,2 0,2 

Fonte: Autor 2014. 

 
Tabela 5.4 - Condições de absorvância integrada máxima para Pb em solução padrão e em 

solução salina sintética e valores otimizados obtidos por planejamento Box-

Behnken. 

Variáveis  Solução Padrão  
Solução Salina 

Sintética  
 Otimizada  

Concentração DDTP 

(% m v
-1

) 
0,6 0,6 0,6 

Concentração HCl 

(mol L
-1

) 
0,4 0,3 0,3 

Concentração Triton 

X- 114 (% m v
-1

) 
0,3 0,2 0,2 

Fonte: Autor 2014. 
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Tabela 5.5 - Condições de absorvância integrada máxima para Tl em solução padrão e 

em solução salina sintética e valores otimizados obtidos por planejamento 

Box-Behnken. 

Variáveis  Solução Padrão  
Solução Salina 

Sintética  
 Otimizada  

Concentração DDTP 

(% m v-1) 
0,0 0,0 0,0 

Concentração HCl 

(mol L
-1

) 
1,0 1,0 1,0 

Concentração Triton 

X- 114 (% m v
-1

) 
1,0 1,0 1,0 

Fonte: Autor 2014. 

 

 Como foi discutido anteriomente, utilizou-se a inspeção visual da superfície de 

resposta das Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 para definir a condição ótima de cada parâmetro. 

Este tipo de otimização usando planejamento de experimentos simultâneo tem sido 

usada de forma constante, em diversos trabalhos na literatura (MARANHÃO et al., 

2007; LEMOS et al., 2008). A aplicação do planejamento experimental simultâneo é 

algo relativamente novo utilizado para otimização das condições de trabalho com CPE. 

5.1.3 Parâmetros de Mérito e Resultados 

 

 Os parâmetros de méritos obtidas na otimização do método proposto encontram-

se mostrados na Tabela 5.6. 

 Um considerável aumento na sensibilidade foi observado para o método 

proposto. Os fatores de enriquecimento foram estabelecidos pela razão entre os slopes 

das curvas com e sem pré-concentração obtidas. Para o cádmio, um fator de 

enriquecimento de 11 vezes foi obtido. Para o Pb e Tl foram obtidos fatores de 

enriquecimento de 10 vezes.  

 Para a curva de calibração pré-concentrada para a extração e determinação de 

Cd, a faixa foi linear de 0,05 a 0,75 µg L
-1

 perdendo linearidade após esta concentração, 

devido à natureza de pré-concentração do método, e ate esta concentração obedecendo a 

lei de Lambert-Beer. A Resolução nº 357/2005 do CONAMA para águas doces, 

salobras e salinas estabelece a concentração em 10 µg L
-1 

de Cd como valor máximo 

permitido, assim o método proposto é 500 vezes mais sensível que o necessário em 

atender a legislação. Na Resolução CONAMA Nº 430/2011 que regula as condições e 



71 

 

 

 

padrões de lançamentos de efluentes estabelece em 200 µg L
-1 

de Cd, deixando o 

método proposto com a sensibilidade de 10.000 vezes para esta norma.  

 

 Para a determinação chumbo o fator de enriquecimento foi de 10 vezes, a curva 

de calibração com pré-concentração se deu a partir entre 0,1 a 2,5 µg L
-1

. Na Resolução 

Nº 357/2005 do CONAMA para águas doces o valor máximo permitindo para Pb é de 

10 µg L
-1

, para a Resolução Nº 430/2011 CONAMA específica para efluentes o valor 

máximo permitindo é  500 µg L
-1 

de chumbo, assim mais uma vez nosso método mais 

que atende as normas. Sendo mais sensível cerca de 100 vezes e 5000 vezes para as 

resoluções citadas.  

 

 Para tálio, sendo um metal de baixa sensibilidade, obteve-se uma faixa linear 

entre 0,5 e 20 µg L
-1

, parâmetros satisfatórios para o metal. Por ser um metal de difícil 

determinação, este é considerado um fator limitante para que as resoluções ambientais 

definam baixos VMPs. Na Resolução 357/2005, o VMP de tálio é de 100 µg L
-1

 o que é 

incoerente tendo em consideração que devido à sua toxicidade, este foi incluído na lista 

de 129 chamados "poluentes prioritários" pela U.S EPA (EUA Environmental 

Protection Agency) por ser considerado como um dos mais tóxicos dos metais, 

ocasionando tanto intoxicação crônica quanto aguda (ASADOULAHI et al., 2007). 

Desta forma obtivemos um limide de quantificação obtido pelo método proposto 300 

vezes mais sensível que o VMP da referida resolução. 

 

Tabela 5.6 - Parâmetros de mérito obtidos para a determinação de Cd, Pb e Tl em Amostras de 

Água Produzida por HR – GF AAS após CPE com a calibração em  soluções 

salinos sintéticas submetidas a CPE.  

Parâmetros Cd  Pb Tl  

Faixa Linear/µg L
-1

 0,05 – 0,75 0,1 – 2,5 0,5 - 20 

LOD/µg L
-1

 0,005 0,03 0,09 

LOQ/µg L
-1

 0,02 0,09 0,3 

FE 14 11 10 

R
2
 0,99658 0,99660 0,99871 

Inclinação 0,8326 0,6249 0,2425 

RSD % < 5  < 4 < 4 

EF = enrichment factor; LD = limite de detecção; R = correlação linear coeficiente.  Fonte: 

Autor 2014.  
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 Foram obtidos limites de detecção (LD) na ordem de µg L
-1

 multiplicando o 

desvio padrão por três e dividindo pela inclinação para cada analito. A comparação com 

métodos que não utilizam pré-concentração evidencia quanto interessante é a CPE. 

 A calibração foi realizada contra soluções salinas sintéticas com 6g L
-1

 de Na
+
, 

justificada pelo fato da presença de sal modificar o fenômeno de extração, evidenciado 

pela diferença entre as superfícies obtidas entre soluções padrões e soluções salinas 

sintéticas, submetidas ao procedimento de extração no ponto nuvem.  

 Foram realizados determinações em água produzida da Bacia Potiguar, e todas 

obtiveram concentrações abaixo dos limites para quantificação de Cd, Pb e Tl obtidos 

pelo método otimizado. Testes de adição e recuperação foram feitos para a verificação 

da exatidão do método, obtendo-se boas recuperações. Bons coeficientes de 

determinação para as curvas de calibração (R
 
> 0,995) foram obtidos. Na Tabela 5.7 

encontram-se os resultados para determinação e teste de recuperação. A precisão do 

método desenvolvido mostrou-se boa uma vez que desvios padrões relativos (RSD) 

menores do que 5% foram obtidos mesmo trabalhando com uma amostra complexa 

como a água produzida. 
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Tabela 5.7 - Resultados obtidos na determinação de Cd, Pb e Tl após CPE por HR-CS GF AAS. 

 Cd Pb Tl 

Amostras 
Conc. 

µg L
-1

 

Conc. 

Enriq. 

com 0,5 

µg L
-1

 

Rec. 

% 

Conc. 

µg L
-1

 

Conc. 

Enriq. 

com 0,5 

µg L
-1

 

Rec. 

% 

Conc. 

µg L
-1

 

Conc. 

Enriq. 

com 5,0 

µg L
-1

 

Rec. 

% 

AP1  0,04±0,01 0,60±0,06 113 0,13±0,07 0,55±0,02 84 0,54±0,02 4,75±0,03 84 

AP2  0,03±0,01 0,52±0,03 99 0,12±0,02 0,52±0,01 81 0,48±0,05 4,52±0,01 81 

AP3  0,04±0,02 0,60±0,09 109 0,10±0,07 0,59±0,04 101 0,54±0,02 5,05±0,01 90 

AP4  0,14±0,04 0,59±0,01 89 0,10±0,05 0,60±0,07 99 0,63±0,01 5,45±0,09 96 

AP5  0,05±0,05 0,48±0,02 86 0,11±0,03 0,55±0,09 89 0,31±0,02 4,33±0,01 80 

Fonte: Autor 2014
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6 CONCLUSÃO 

 

 O procedimento desenvolvido usando o fenômeno do ponto nuvem para 

extração e pré-concentração de Cd, Pb e Tl em amostras complexas como as águas 

produzidas da indústria petrolífera por HR-GF AAS provou ser um método versátil, 

simples e preciso. O uso do Triton X-114 como sulfactante e o DDTP como agente 

quelante permitiu um satisfatório fator de enriquecimento e baixos limites de detecção 

demonstrando a elevada sensibilidade do método. A separação de fases ocorre em 

temperaturas relativamente baixa, resultando em baixos limites de detecção e bons 

fatores de melhoramento.  

 A otimização multivariada através do planejamento fatorial Box-Behnken 

mostrou ser uma ferramenta extremamente valiosa, permitindo rápida e fácil obtenção 

das condições ótimas de extração e pré-concentração, permitindo avaliar as interações 

entre as concentrações das substâncias componentes do CPE, verificando a importância 

do DDTP na eficiência de extração assim como a interação deste com os outros 

componentes.  

 A técnica de calibração externa contra soluções salinas sintéticas submetidas à 

CPE pôde ser aplicada de acordo com os estudos realizados. O método mostrou-se 

exato uma vez que os resultados obtidos concordam com os valores de adição e boas 

recuperações foram obtidas para as amostras reais de água produzida da indústria de 

petróleo. 

 A determinação dos metais utilizando o método proposto utilizado à técnica de 

espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua com 

atomização em forno de grafite (HR-CS GF AAS) permitiu baixos limites de detecção e 

fatores de enriquecimento entre 10 e 14 vezes, quando comparados aos métodos de 

determinação direta dos metais permitindo que os limites de quantificação obtidos 

fossem entre 100 e 5000 vezes mais sensíveis que o requerido para quantificação destes 

metais de acordo com os Valores Máximos Permitidos - VMPs pelas Resoluções 

CONAMA nº 357/2005 para águas doces, salobras e salinas, classe 1 e a Resolução 

CONAMA Nº 430/2011 que regula as condições e padrões de lançamentos de efluentes 

onde se enquadra a água produzida de petróleo. 
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