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RESUMO 

 

 

Neste trabalho avaliou-se a capacidade de remoção de HPAs em solução oleosa 

entre a bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça e parafina com a bentonita natural. 

As análises da bentonita natural e hidrofobizada foram feitas através das técnicas de 

caracterização: (1) Análise Termogravimétrica (TG) que teve como objetivo avaliar os 

eventos térmicos devido a perdas de massa, associados tanto a saída de umidade e 

decomposição da argila quanto devido à perda do agente hidrofobizante. (2) Análise de 

difração de raios X (DRX) com o intuito de determinar as fases mineralógicas que 

compõem a estrutura da argila e (3) Espectrofotometria na região do infravermelho 

usada para caracterizar os grupos funcionais tanto da matriz mineral (bentonita) quanto 

dos agentes hidrofobizantes (óleo de linhaça e parafina). Foi utilizado um planejamento 

fatorial 2
4
 com os seguintes fatores; hidrofobizante, percentual de hidrofobizante, tempo 

de adsorção e volume da solução oleosa. Analisando o planejamento fatorial 2
4
 foi visto 

que nenhum dos fatores, aparentemente, apresentou-se mais importante que os demais e, 

como todas as respostas apresentaram valores expressivos em relação à capacidade de 

remoção do óleo, não foi possível avaliar uma diferença no grau de eficiência dos dois 

hidrofobizantes. Para o novo estudo comparou-se a eficiência da argila modificada, com 

cada hidrofobizante separadamente, em relação à sua forma natural. Para tanto, fez-se 

quatro novos planejamentos fatoriais 2
3
 utilizando a bentonita natural como um fator 

diferencial. Os fatores usados foram a bentonita (com e sem hidrofobização), tempo de 

exposição do material adsorvente à solução oleosa e volume da solução oleosa, visando 

interpretar como esses fatores poderiam influenciar no processo de purificação de águas 

contaminadas por HPAs.  Empregou-se como técnica para obtenção da resposta a 

espectroscopia de fluorescência, uma vez que já se conhece da literatura que os HPAs, 

por apresentarem cadeias conjugadas devido à condensação dos anéis aromáticos, 

apresentam fluorescência, bastante semelhante, quando excitados na região do 

ultravioleta e como técnica auxiliar a cromatografia gasosa acoplada à espectroscopia de 

massa (CG-EM) usada para a análise dos HPAs, no sentido de complementar o estudo 

realizado com a espectroscopia de fluorescência, uma vez que o método espectroscópico 

permite apenas se ter uma idéia da quantidade total das espécies fluorescentes contidas 

na parte solúvel do óleo. O resultado mostra uma excelente adsorção de HPAs e outras 

espécies fluorescentes atribuídos ao efeito principal do primeiro fator, hidrofobização, 



 

para o primeiro planejamento 2
3
 BNTL 5%, com 93% paro o sexto o ensaio (+-+), no 

segundo planejamento fatorial 2
3
 BNTL 10%, o quarto ensaio (++-) com 94,5% o 

terceiro planejamento fatorial 2
3
 BNTP 5%, o segundo ensaio (+--) com 91% e o quarto 

e ultimo planejamento BNTP 10%, o último ensaio (+++) com 88%. Comparado com 

adsorção da bentonita na sua forma natural. Neste trabalho mostra também o limite de 

adsorção de cada hidrofobizante. 

 

Palavras-Chave: Adsorção. Bentonita. HPAs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

In this study we evaluated the capacity removal of PAHs in an oily solution 

between the bentonite hydrofobized with linseed oil and paraffin with natural bentonite. 

Analyses of natural bentonite and hydrofobized were made by the characterization 

techniques: (1) Thermogravimetric Analysis (TGA), which aimed to evaluate the 

thermal events due to mass loss, both associated with the exit of moisture and 

decomposition of clay as due to hidrofobizante loss agent. (2) Analysis of X-ray 

diffraction (XRD) in order to determine the mineralogical phases that make up the 

structure of clay and (3) Spectrophotometry in the infrared region used to characterize 

the functional groups of both the matrix mineral (bentonite) and the hidrofobizantes 

agents (linseed oil and paraffin). We used a factorial design 2
4
 with the following 

factors; hidrofobizante, percent hidrofobizante, adsorption time and volume of the oily 

solution. Analyzing the factorial design 2
4
 was seen that none of the factors apparently 

was more important than the others and, as all responses showed significant values in 

relation to the ability of oil removal was not possible to evaluate a difference in the 

degree of efficiency the two hidrofobizantes. For the new study compared the efficiency 

of the modified clay, with each hidrofobizante separately in relation to their natural 

form. As such, there are four new factorial designs 2
3
 using natural bentonite as a 

differentiating factor. The factors used were bentonite (with and without 

hydrophobization), exposure time of the adsorbent material to the oily solution and 

volume of an oily solution, trying to interpret how these factors could influence the 

process of purifying water contaminated with PAHs. Was employed as a technique for 

obtaining responses to fluorescence spectroscopy, as already known from literature that 

PAHs, for presenting combined chains due to condensation of the aromatic rings 

fluoresce quite similar when excited in the ultraviolet region and as an auxiliary 

technique to gas chromatography / mass spectrometry (GC-MS)  used for the analysis of 

PAHs in order to complement the study of fluorescence spectroscopy, since the 

spectroscopic method only allows you an idea of total number of fluorescent species 

contained in the oil soluble. The result shows an excellent adsorption of PAHs and other 

fluorescent species assigned to the main effect of the first factor, hydrophobization for 

the first planning 2
3
 BNTL  5%, for 93% the sixth stop in the second test (+-+),factorial 

design 2
3
 BNTL 10%, the fourth test (++-) with 94.5% the third factorial design 2

3
 



 

BNTP  5%, the second test (+--) with 91% and the fourth and final planning 2
3
 BNTP 

10%, the last test ( + + +) with 88%. Compared with adsorption of bentonite in its 

natural form. This work also shows the maximum adsorption of each hidrofobizante. 

 

Keywords: Adsorption. Bentonite. HPAs. 
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                                                      CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

 

“tudo o que somos nasce com nossos pensamentos. Em nossos 

pensamentos, fazemos o nosso mundo”. 

(Buda)  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, um dos problemas mais graves relacionados à poluição ambiental é 

a contaminação das águas através de efluentes industriais com concentrações acima das 

normas estabelecidas pela Legislação vigente. A água é um bem indispensável para a 

sobrevivência da humanidade, quando ela excede o valor permitido de contaminação 

pode provocar vários danos à saúde. Nas ultimas décadas, o interesse na 

descontaminação ou purificação de resíduos industriais com propósito de reutilização 

vem crescendo bastante, vários estudos vêm sendo feito em torno de alguns sedimentos 

e argilas para diversos fins científicos e tecnológicos, tais como: na catálise, nos 

processos de adsorção, na purificação de óleos vegetais, dente outros (ARAUJO, 

SILVA, 2002). Os sedimentos são materiais sólidos constituídos de argilas que são 

formandos essencialmente de silicatos hidratados de alumínio geralmente cristalinos, 

sendo o principal componente das frações minerais dos solos possuindo partículas de 

tamanho inferior a 2 mm (SEYHAN et al., 2007). A bentonita é um argilo mineral que 

possui cerca de 60% de montmorilonita, pertence à família dos filossilicatos com 

estrutura lamelar, essa argila é de extrema importância para indústria devido a sua 

propriedade natural da capacidade de troca iônica (CTC) e também por apresentar 

expansão na presença de água (inchaço), chegando a expandir até 8 vezes o seu volume 

(BESQ et al., 2003). A fórmula estrutural dela é (Na, Ca)(Al, Mg)(Si4O10)3(OH)6 – 

nH2O, silicato hidratado de sódio-cálcio-magnésio e alumínio hidróxido. A estrutura 

básica de uma argila consiste em camadas de octaedros de alumínio e magnésio em 

combinação com tetraedros de sílica, formando camadas com espaço interlamelar onde 

são encontrados cátions e moléculas de água. O arranjo espacial entre os octaedros e 

tetraedros determina o tipo de argila. Substituições isomorfas de cátions nas argilas 

como sílica por alumínio e alumínio por magnésio provêm a este composto carga 

superficial negativa, o que impacta na característica de troca catiônicas destes 

(KORNMANN, 2001).  

 Portanto devido a essas características ela é bastante utilizada na perfuração de 

poços na indústria petroquímica na extração do petróleo. O tratamento das águas 

produzidas em campos de petróleo é necessário, uma vez que as grandes quantidades de 

poluentes contidas em diferentes concentrações não podem ser descarregadas no 

ambiente marinho (GRIGSON et al., 2000). Um dos poluentes que requer bastante 
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cuidado são os HPAs (Hidrocarbonetos Policiclícos Aromáticos) eles são encontrados 

geralmente no ambiente como misturas complexas que se derivam de fontes múltiplas, a 

descriminação confiável entre origem biogênica e antropogênica (MEDEIROS, 

BÍCEGO 2005). Os HPAs são reconhecidos porque possuem dois ou mais anéis 

aromáticos condensados e de propriedade mutagênicas e carcinogênicas, numerosos 

estudos mostraram que são contaminadores do ar, alimento, água e solo (ANAYKORA 

et al., 2004). 

As áreas estuarinas também despertam atenção da comunidade científica por 

recebem entradas de grande quantidade de matéria orgânica e detritos que pode ser de 

origem natural ou antropogêncicas.  

A modificação da Bentonita é essencial visto que esse material tem bastante 

afinidade por água, assim haverá uma competição desigual na adsorção do óleo e seus 

derivados, por serem hidrofóbicos. Para preparar o processo de modificação é 

necessário compatibilidade entre o óleo e o argilo mineral organicamente modificado 

(LEE et al., 2007). A importância da modificação do argilo mineral estabelece uma 

diminuição dos contaminantes orgânicos no meio aquoso, isso contribui para um 

ambiente mais puro o qual será vivenciado pelos ecossistemas consequentemente 

deixando a humanidade mais saudável.   

Este trabalho mostra a capacidade adsorção da bentonita hidrofobizada com óleo 

de linhaça e parafina, através de uma metodologia em estudo recobrindo toda a 

superfície da partícula com os agentes hidrofobizantes em agitação e temperatura 

constante respectivamente com 5 e 10% de óleo de linhaça e a mesma proporção para a 

parafina, obtendo  adsorção qualitativamente desejável em média de 90% para HPAs e 

outras espécies fluorescentes contida na solução oleosa em estudo de acordo com os 

resultados dos planejamentos estatísticos fatoriais 2
3
  de modo que um planejamento 

fatorial 2
4
  foi realizado não obtendo sucesso decorrente dos valores obtidos serem 

bastantes aproximado do valor ideal. A argila foi caracterizada utilizando 

espectrofotometria no infravermelho, termogravimetria e Difração de Raio-x e como 

técnica auxiliar a espectroscopia de fluorescência e a cromatografia gasosa  acoplada à 

espectroscopia de massa (CG-EM). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

  

O principal propósito desta dissertação é estudar as propriedades de adsorção da 

bentonita modificada no sentido de se obter um material capaz de remover o óleo 

dissolvido de águas produzidas.   

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

(a) Estudar, a través de um planejamento fatorial, a influência de fatores como a argila 

(bentonita), agentes hidrofobizantes, modificação da bentonita, e tempo no processo de 

remoção de óleo solúvel de águas produzidas. 

(b) Otimizar o sistema no sentido de se obter um material capaz de remover o óleo 

solúvel, deixando-o em níveis de concentração baixo o suficiente para reaproveitamento 

da água ou para descarte.   

(c) Estudar as formas de regeneração do material após sua saturação, no sentido de 

evitar que o mesmo venha a se tornar um contaminante do meio ambiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

“As coisas mais simples da vida são as mais extraordinárias, e 

só os sábios conseguem vê-las”. 

(Paulo Coelho) 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ÁGUA PRODUZIDA 

 

 

A água produzida e o petróleo bruto encontram-se geologicamente em rocha-

reservatório de alta profundidade (figura 2.1), gerados a milhões de anos. As 

propriedades física, química e biológica de água produzida em campos petrolíferos 

dependem de dois fatores: a formação geológica e a localização geográfica do 

reservatório (BADER, 2006). Estes dois fatores determinam o tipo e a concentração de 

espécies inorgânicas na formação da água (sedimento, sais, sais de escala, ocorrências 

naturais de materiais radioativos e metais), bem como o tipo e a especificação de 

hidrocarbonetos co-existente (petróleo bruto leve ou pesado, gases e ácidos). Quando o 

petróleo bruto é explorado em terra (onshore) ou no mar (offshore) ele estar associado 

com diferentes proporções de água, chamada água de formação que representa maior 

corrente de resíduo da produção de óleo cru. Para manter as condições de pressão na 

rocha-reservatório, condição para a migração do petróleo para os poços, principalmente 

em áreas offshore, normalmente é efetuada uma operação de injeção de água nas 

camadas inferiores do reservatório. Na fase inicial da produção do petróleo o teor de 

água é geralmente baixo, à medida que a vida econômica do poço se esgota essa água 

pode aumentar em até 80% (ROWLAND et al., 2001). Uma vez que a água foi separada 

do petróleo ela é conhecida como água produzida. O volume de água produzida varia de 

acordo com o tipo do reservatório e com o tempo de produção dos poços contidos 

nesses reservatórios. Poços com longo tempo de produção tendem a produzir maiores 

volumes de água (de 75 a 95 %) devido a uma queda de pressão provocada pela saída de 

grande volume de óleo no decorrer de sua produção (AFONSO et al., 2008). Existem 

três tipos de reservatórios; reservatórios de líquidos (também chamados de reservatórios 

de óleo), reservatório de gás e reservatórios que possuem as duas fases em equilíbrio 

(THOMAS, 2001). A produção excessiva de água é um problema sério nos campos de 

petróleo maduros, isto é, aqueles que têm permanecido em operação por longo período 

de tempo. A eficiência do separador água/óleo diminui. Depois do separador, a água 

contendo óleo (gotas microemulsionadas), produtos químicos dissolvidos e até 

microorganismos precisa ser tratada. Em áreas offshore o descarte é feito em grandes 

ambientes receptores, onde a diluição e a dispersão rápida tomam lugar. As águas 
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produzidas apresentam, em geral, altos teores de contaminantes tóxicos (metais pesados, 

tais como Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ag, Ni, Zn; produtos químicos adicionados durante a 

injeção, tais como inibidores de corrosão, inibidores de incrustação, desemulsificantes, 

metanol, glicol, polieletrólitos), além de uma complexa mistura de compostos orgânicos 

e inorgânicos, cuja composição varia com a vida do campo petrolífero (AFONSO et al., 

2008). Os compostos orgânicos naturais presentes nas águas produzidas podem ser 

divididos em quatro grupos principais: alifáticos (incluindo os naftênicos), aromáticos, 

polares e ácidos graxos. A quantidade relativa e a distribuição de peso molecular destes 

compostos variam de poço para poço. Os compostos alifáticos de maior interesse são 

aqueles mais leves (< C5), pois são os mais solúveis em água e contribuem para o total 

de carbono orgânico volátil. Compostos aromáticos, tais como: benzeno, tolueno, xileno 

e naftalenos, são relativamente solúveis na água, estando ainda presentes em pequenas 

quantidades de hidrocarbonetos aromáticos polinucleares de alto peso molecular. Os 

compostos aromáticos juntamente com os alifáticos, constituem os chamados 

hidrocarbonetos da água produzida. Os compostos polares, como os fenóis, também são 

relativamente solúveis na água. Todavia, como estes compostos estão presentes em 

pequenas quantidades no petróleo, sua concentração na água produzida é menor do que 

a dos compostos aromáticos. 

Figura 2.1 – Formação geológica do Petróleo cru e água de formação 

Fonte: No site http://www.seed.slb.com/watch/climate_change/images/reservoir.jpg, 2010 

O impacto ambiental estar relacionado com a toxicidade dos constituintes e 

pela quantidade de compostos presentes. Alguns destes constituintes permanecerão 

dissolvidos, enquanto outros são convertidos por fenômenos químicos e físicos, seja por 

http://www.seed.slb.com/watch/climate_change/images/reservoir.jpg


24 

 

decomposição, evaporação, transformação em outro composto não tóxico, deposição no 

fundo do mar, etc. Os efeitos mais nocivos ao meio ambiente são aqueles associados aos 

compostos que permanecem solúveis após o descarte, por interagirem diretamente com 

a vida presente neste meio. 

 

 

2.2 EFEITO DE UMA DERRAMAMENTO DE OLÉO CRU NO AMBIENTE 

 

 

Um aumento significativo no número de acidentes com vazamento de 

combustíveis vem despertando a atenção da comunidade científica (CORSEUIL et al., 

2004) a demanda excessiva do petróleo pode causar diversos tipos de impactos ao meio 

ambiente, e mais especificamente ao ambiente marinho (Figura 2.2), destruindo habitats 

de espécies causando declínio de suas populações. O perigo é proveniente desde o 

processo de extração até o consumo, onde é utilizado transporte que é o principal 

poluidor por vazamentos em grande escala de navios petroleiros ou vazamentos em 

oleodutos. Os efeitos de um derramamento de óleo dependerão de muitos fatores, além 

das propriedades do óleo. Deve-se considerar também a sensibilidade ambiental da área. 

Em áreas mais costeiras, onde a profundidade e distância da costa são menores, os 

impactos relativos ao derramamento de óleo são extremamente relevantes, pois tendem 

a se manifestar com mais força do que em áreas mais profundas. Não se pode esquecer 

as atividades off-shore (Figura 2.3), que também representam grandes riscos de poluição 

por derramamento nas fases de perfuração e produção. Essas atividades implicam em 

impactos adicionais a da atividade de transporte, como por exemplo, os resultantes do 

descarte de fluidos e cascalhos na fase de perfuração. Na fase de produção podemos 

citar o descarte de “água inibida”, revolvimento do assoalho oceânico, emissões 

atmosféricas, entre outros. Os critérios para avaliação dos impactos decorrentes de um 

derramamento das atividades off-shore são os mesmos para as de transporte, devendo 

ser considerado tipo de óleo, condições climáticas e as áreas afetadas, abrangendo 

também os impactos sócio-econômicos. Os efeitos do óleo na vida marinha, 

simplificadamente, são o abafamento, e a contaminação física ou química das espécies. 

Porém, os efeitos negativos se estendem às operações incorretas de limpeza, 

danificando a flora e a fauna. 
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Figura 2.2 – Impacto ambiental marítimo causada pelo petróleo 

 

Fonte: No site http://www.sapo.salvador.br.gov.br/arq/recursos_arquivos/frame.htm, 2010 

 

Figura 2.3 – Exploração de petróleo em plataforma marítima, off-shore. 

 

Fonte: (ORTIZ NETO; COSTA, 2007) 

http://www.sapo.salvador.br.gov.br/arq/recursos_arquivos/frame.htm
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2.3 HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs) 

 

 

Na exploração do petróleo, o próprio óleo cru é a maior fonte de contaminação 

das águas, cuja mistura (água/ óleo) é originada nos estágios de produção, transporte e 

refino, bem como durante a utilização de seus derivados (CUNHA et al., 2007). Os 

efluentes gerados apresentam composições complexas e muitos destes contaminantes 

não são, ou são poucos biodegradáveis, inviabilizando a aplicação de processo 

convencional como o tratamento biológico. 

A eliminação de substâncias químicas tóxicas tornou-se um dos maiores 

interesses para os pesquisadores. Entre estes compostos, destacam-se alguns 

hidrocarbonetos aromáticos e metais pesados, que permanecem por longos períodos de 

tempo no ambiente. 

Os hidrocarbonetos com dois ou mais anéis aromáticos são denominados de 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA), também classificados como Poluentes 

Orgânicos Persistentes (POP) (CELA et al., 2004). Constituem os principais produtos 

da combustão incompleta da matéria orgânica, sendo potencialmente perigosos e 

amplamente distribuídos em todos os compartimentos ambientais na forma de misturas 

complexas. (API, 1999). Contudo, as principais fontes de HPAs no meio ambiente são 

de origem antropogênica, particularmente a queima de combustíveis fósseis, processos 

de pirólise, derramamento de produtos de petróleo e incineração de lixo. O destino dos 

HPAs na natureza é influenciado por uma série de fatores que determinam a taxa de 

degradação e a extensão do metabolismo, como: propriedades físico-químicas dos 

HPAs (peso molecular, solubilidade em água, volatilidade, presença de grupos 

funcionais, concentração); pH do meio; temperatura; concentração de oxigênio; 

salinidade; tipo de sedimento; e nutrientes (BLUMER, 1976). 

Os HPAs são de interesse particular no controle da qualidade de águas, já que 

esses compostos representam a principal e onipresente classe de carcinogênicos com 

resistência marcante no ambiente. O monitoramento de HPAs em águas naturais ou no 

descarte de efluentes justifica-se pelo possível dano que estes podem causar a saúde 

humana, já que podem estar presentes na água para consumo (BEDDING et al, 1995). 

Os HPAs, por suas ubiqüidades, constituem uma ameaça potencial para a saúde de toda 

a população. No entanto, alguns grupos populacionais, como por exemplo, aqueles 
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constituídos por pessoas que residem ou trabalham em ambientes diretamente 

influenciados por estas fontes, estão submetidos a um risco maior.  

Vários HPAs foram classificados como poluentes prioritários e são controlados 

pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA e pela Associação Mundial de Saúde, 

pois além de poluírem o ambiente, causam danos a saúde humana. Esses compostos são 

encontrados em quantidades variadas no petróleo. Os seguintes HPAs são listados como 

poluentes prioritários estabelecidas pela US Environmental Protection Agency (US 

EPA) e pela Comunidade Européia.  A figura 2.4 mostra as estruturas químicas dos 

HPAs mais comuns. 

Figura 2.4 – Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos mais comuns nos derivados do óleo 

 

Fonte: (LOCATELLI, 2006) 
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2.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA OS HIDROCARBONETOS 

 

 

De acordo com a Lei 6.938/81 (Política nacional de Meio Ambiente) o 

entendimento do verdadeiro significado de “poluição” se reflete na compreensão do 

conceito de meio ambiente, o qual foi estabelecido como um conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abrigam 

e regem a vida em todas as suas formas. A introdução desses elementos no meio 

ambiente em concentrações nocivas à saúde humana é o que se entende por 

contaminação, que é um termo usado muitas vezes como sinônimo de poluição, porém 

quase sempre empregado em relação direta aos efeitos sobre a saúde do homem, a 

poluição é definida como a adição ou o lançamento de qualquer substância, matéria ou 

forma de energia (luz, calor e som) ao meio ambiente em quantidade que resultem em 

concentrações maiores que as naturalmente encontradas. A degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: (a) prejudiquem a saúde, 

a segurança e o bem – estar da população; b) criem condições adversas às atividades 

sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições 

estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem materiais ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos (Lei nº 6.938/81). 

A constituição de 1988 refletiu, em seu artigo 225, inciso IV, a preocupação do 

Estado com a preservação do meio ambiente, mais especificamente ao prever a 

necessidade de estudo prévia de impacto ambiental para atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental. O artigo 10 da Lei nº 6.938/81, com a 

redação dada pela Lei nº 7.804/89, prevê a necessidade de prévio licenciamento 

ambiental para atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como para aquelas 

suscetíveis, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Ao IBAMA foi 

atribuída competência para o licenciamento de atividades com impacto ambiental de 

âmbito nacional ou regional. A Resolução CONAMA nº 1/86 já definia o conceito de 

impacto ambiental e relacionava as atividades cujo exercício dependeria de estudo 

prévio, dentre as quais a extração de combustível fóssil (petróleo, xisto e carvão). 

Alguns anos mais tarde, o CONAMA editou a Resolução nº 237/97, que estabelece as 

normas gerais para o licenciamento ambiental, delimitando os contornos da 

competência da União, Estados e municípios. Pelo artigo 4º, inciso I da Resolução nº 

237/97, o IBAMA tem, entre outras atribuições, competência para o licenciamento de 
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atividades desenvolvidas no mar territorial, na plataforma continental e na zona 

econômica exclusiva. Os Estados, por sua vez, são competentes para licenciar atividades 

"onshore" nos respectivos territórios. Algumas medidas poderiam ser examinadas para 

mitigar os riscos em virtude da morosidade da expedição de licenças. As licenças para o 

exercício das atividades "offshore" estão listadas na Resolução CONOMA nº 23/94: 

licença prévia de perfuração, licença prévia de produção para pesquisa, licença de 

instalação e licença de operação. O procedimento para o licenciamento das atividades 

de exploração de petróleo é complexo e requer a apresentação de vários documentos 

pelos interessados, além da preparação de estudos ambientais específicos que variam de 

acordo com a licença a ser expedida. A atividade de sísmica não foi contemplada pela 

Resolução CONAMA nº 23/94. A interpretação do IBAMA é a de que o licenciamento 

das atividades de sísmica está regulado pelas normas gerais que compõem o 

licenciamento ambiental. Está em andamento um projeto de resolução CONAMA 

(Processo 02000.001082/2002-13) que estabelecerá as diretrizes para o licenciamento 

ambiental das atividades de sísmica. O projeto traz inovações que serão importantes 

para nortear o licenciamento ambiental de dados sísmicos, a exemplo da criação de uma 

licença específica para essas atividades. Não resta dúvida de que existe 

internacionalmente uma grande preocupação com os danos que poderão ser gerados no 

meio ambiente em virtude das atividades de exploração de petróleo. Essa preocupação, 

que é legítima, tem fundamento em acidentes ocorridos nos últimos tempos com graves 

impactos ambientais e se reflete na complexidade do procedimento de licenciamento 

ambiental para as atividades de exploração de petróleo. 
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2.5 BENTONITA 

 

 

O termo bentonita, segundo a literatura, foi pela primeira vez aplicado a um tipo 

de argila plástica e coloidal de uma rocha descoberta em Fort Benton, Wyoming-EUA. 

Embora, originalmente, o termo bentonita se referisse à rocha argilosa descoberta, 

atualmente designa argila constituída principalmente do argilo mineral montmorilonita. 

A bentonita contemporânea é um mineral inorgânico que faz parte do conhecido grupo 

das argilas, pertence à família das smectitas que contém cerca de 60% de 

montmorilonita e traços de quartzo, feldspato e cátions diversos. O termo bentonita 

também é usado para designar um produto com alto teor de esmectita. Ela pode ser 

cálcica ou sódica, e apresenta uma característica física muito particular: expande várias 

vezes o seu volume, quando em contato com a água, formando géis tixotrópicos. Alguns 

cátions provocam uma expansão tão intensa que as camadas dos cristais podem se 

separar até a sua célula unitária. O sódio provoca a expansão mais notável (LUIZ, 

OLIVEIRA, 2005).  

A smectita cientificamente é composta por grupo de minerais constituídos por: 

montimorilonita, beidelita, nontronita, hectorita e saponita. Cada um desses minerais 

forma uma estrutura similar, mas cada um é quimicamente diferente (CARRETERO et 

al., 2006). A nontronita, por exemplo, é uma esmectita rica em ferro e a hectorita é rica 

em lítio. Do ponto de vista estrutural, os argilos minerais da bentonita são constituídos 

de unidades empilhadas que compreendem camadas de sanduíches de íons coordenados 

octaedralmente entre duas camadas de íons coordenados tetraedralmente (figura 2.5) 

(LUIZ et al., 2005). Neste grupo os octaedros de alumínio e magnésio estão entre dois 

tetraedros de sílica. Diz que essa estrutura é lamelar, pois em ambos os grupos existem 

tetraedros e sílica ligados através dos cátions sódio e cálcio e de moléculas de água por 

ligação fraca. No grupo da smectita a capacidade de troca catiônica e grande, devido 

haver mais íons para substituição isomórfica (WHITE, HEM, 1983). As argilas 

lamelares deste grupo possuem capacidade de um leve aumento da membrana mucosa, 

intumescimento, em água apresentando características úteis como excipientes 

farmacêuticos para incremento de viscosidade em formulações líquidas ou ainda como 

agente desintegrante em comprimidos. Essas propriedades fazem dela também um 

excelente material para perfuração de fluido de profundidade baixa. 
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Figura 2.5 – Estrutura da Montmorilonita – (Na,Ca)(Al,Mg)4Si8O20(OH)4.nH2O

 

Fonte: (PAIVA; MORALES, 2006) 

 

 

2.6 ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA 

 

  

A técnica de fluorescência por ser mais sensível e simples oferece enormes 

vantagens em relação às outras. É importante observar que a fluorescência dificilmente 

resulta da absorção e radiação ultra-violeta de comprimento de onda menores de 250 

nm,  porque tal radiação é suficientemente energética para causar desativação dos 

estados excitados por pré-dissociação ou dissociação. Por exemplo, a radiação de 200 

nm corresponde a aproximadamente 140 kcal/mol; a maior parte das moléculas 

orgânicas tem pelo menos algumas ligações que pode ser rompidas por energias dessa 

magnitude. Como conseqüência, a fluorescência devido a transições   
* 

dificilmente é observada; em vez disso, essa emissão fica restrita ao processo energético 


* 
→  e 

*
→η. 

Como já se sabe normalmente uma molécula excitada eletronicamente volta ao 

seu estado excitado mais baixo por uma serie de reações vibracionais rápidas e 

conversões internas que não produzem emissão de radiação. Assim, a fluorescência 

comumente se origina de uma transição do nível vibracional mais baixo do primeiro 

estado eletrônico excitado para um dos níveis vibracionais do estado eletrônico 

fundamental. Para a maior parte dos compostos fluorescentes, então, a radiação é 



32 

 

produzida por uma transição η→
*
 ou →

*
, dependendo de qual das duas é a menos 

energético. 

A fluorescência mais intensa e mais útil é encontrada em compostos contendo 

grupos funcionais aromáticos com níveis de transição →
*
 de baixa energia, 

compostos contendo estruturas alifáticas, alicíclicas carboníficas ou estrutura de 

ligações duplas alternantes conjugadas também podem apresentar fluorescência, mas em 

menor numero se comparado ao dos sistemas aromáticos. 

A maioria dos hidrocarbonetos aromáticos não-substituidos floresce em solução 

e a eficiência quântica aumenta com o numero de anéis e seu grau de condensação. 

(SKOOG 2009).  

A fluorescência foi usada como uma técnica semi quantitativa, é resultado da 

absorção de energia radiante e emissão de parte desta energia na forma de luz. A forma 

de luz emitida tem, quase sempre, comprimento de onda maior de que a luz absorvida. 

O fenômeno da fluorescência consiste na absorção de energia por um elétron, passando 

do estado fundamental (S0) para o estado excitado (S1) (figura 3.2); este elétron ao 

retornar ao estado fundamental é acompanhado pela liberação de energia em excesso 

através da emissão de radiação. HPAs e seus metabólitos apresentam fluorescência 

molecular devido a sua estrutura eletrônica (BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; 

BRUNS, R. E., 2000). Para este trabalho foi utilizado comprimento de onda de 282 nm 

de excitação, numa faixa de 280 a 550 nm.  

Figura 2.6 – Estado eletrônico fundamental, primeiro e segundo estados excitados são representados pelo 

S0, S1 e S2 

 

Fonte: ( NETO et al, 2000).  



33 

 

2.7 QUIMIOMETRIA 

 

 

A quimometria é uma das subdivisões mais recentes da química, consiste 

essencialmente na aplicação de técnicas estatísticas a problemas químicos. Ao contrário 

do que normalmente se pensa a estatística não é só análise de dados. Ela é também o 

planejamento dos experimentos em que esses dados são coletados.  

A falta de planejamento muitas vezes é a causa do insucesso de uma 

investigação e, no entanto, raros são os pesquisadores que pensam em estatística antes 

de realizar seus experimentos. 

É comum, especialmente em indústrias químicas, aparecerem problemas em que 

é preciso investigar várias, propriedades ao mesmo tempo e estas, por sua vez, são 

afetadas por uma dúzia ou mais de fatores sobre todas as propriedades, minimizando o 

esforço experimental necessário e o custo dos experimentos? Como se pode melhorar a 

qualidade global de um produto? Que fatores experimentais devem ser controlados para 

se manter a qualidade desse produto. Visto isso, o presente trabalho selecionou como 

principais fatores para remoção de HPAs solubilizado em água a: temperatura, tempo, 

salinidade e o sedimento tratado termicamente no intuito de obter a máxima otimização. 

 

 

2.8 ADSORÇÃO 

 

 

Adsorção é um fenômeno em que ocorre a adesão de moléculas de um fluido a 

uma superficie ou processo de concentração de espécie na superfície entre duas fases 

diminuindo a energia livre superficial, liberando ou absorvendo uma quantidade 

definida de calor. A adsorção pode ser física ou química e o processo é governado por 

um grande número de interações na região interfacial envolvendo muitas variáveis tais 

como a solubilidade e a carga superficial do sólido, o pH, a temperatura da solução e a 

própria estrutura da espécie química que se adsorve  (PENHA, F. G.; SPIER, V. C.; 

DEBACHER, N. A., 2001). Os principais elementos da adsorção são: o fluido 

(adsortivo), a superfície na qual o fenômeno ocorre (adsorvente) e os componentes 

retidos pela superfície. De acordo com (PENHA, F. G.; SPIER, V. C.; DEBACHER, N. 

A., 2001).  
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2.8.1 Adsorção Química 

 

 

A adsorção química, ou quimissorção, é assim denominada porque neste 

processo ocorre efetiva troca de elétrons entre o sólido e a molécula adsorvida, 

ocasionando as seguintes características: formação de uma única camada sobre a 

superfície sólida, irreversibilidade e liberação de uma quantidade de energia 

considerável (da ordem de uma reação química). Por este motivo este tipo de adsorção é 

favorecido por uma diminuição de temperatura e também por um aumento de pressão. A 

catálise heterogênea geralmente envolve adsorção química dos reagentes (KUBOTA et 

al, 2002). 

 

 

2.8.2 Adsorção Física  

 

A adsorção física, que constitui o princípio da maioria dos processos de 

purificação e separação, é um fenômeno reversível onde se observa normalmente a 

deposição de mais de uma camada de adsorbato sobre a superfície adsorvente. As forças 

atuantes na adsorção física são idênticas as forças de coesão, as forças de Van der 

Walls, que operam em estados líquido, sólido e gasoso. As energias liberadas são 

relativamente baixas e atinge rapidamente o equilíbrio (PIMENTEL, 2005). 
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2.9 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO  

 

 

2.9.1 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 

A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica de inestimável 

importância na análise orgânica qualitativa, sendo amplamente utilizadas nas áreas de 

química de produtos naturais, síntese e transformações orgânicas, apresentando tabelas 

de correlação entre as absorções de estiramento e deformação, em numero de onda 

(4000-400 cm
-1

) e/ou comprimento de onda (2,5 – 25 μm) e os respectivos grupos 

funcionais ou ligações químicas correspondentes (LOPES, FASCIO, 2004). Esse estudo 

permite identificar ligações químicas entre átomos pelas deformações rotacionais e 

vibracionais, as quais absorvem energia em determinada de freqüência magnética, de 

acordo com as características químicas dos átomos envolvidos. O desenvolvimento de 

novas técnicas, como a transformada de Fourier (FTIR), obteve-se maior velocidade na 

leitura dos espectros de infravermelho, permitindo a obtenção de um somatório de 

muitos espectros, melhorando a definição dos sinais e a exatidão da análise 

(WYSOCZANSKI, TANI, 2006). A espectrofotometria é o processo instrumental de 

medição baseado nas propriedades de absorção e emissão de energia eletromagnética 

em alguma região do espectro eletromagnético. O objetivo da espectroscopia de 

absorção no infravermelho, IV, é a determinação dos grupos funcionais de um dado 

material. Cada grupo absorve em freqüência característica de radiação na região do 

infravermelho. Embora o espectro por infravermelho seja característico da molécula 

como um todo certo grupos de átomos originam bandas na mesma freqüência, 

independentemente da estrutura da molécula. É justamente a presença dessas bandas 

características de grupos funcionais que permite a obtenção de informações úteis para a 

identificação de estruturas, através de simples exame do espectro e consulta a tabelas 

(SKOOG, D. A.; LEARY, J. J., 1992, p.342-360).  Os espectros da figura 2.7 mostram 

as vibrações estruturais OH e as bandas características SiO e OH entre as regiões de 

3700-3200 e 1300-1400.  A característica de alongamento das vibrações OH observados 

em 3624 e 3614 Cm
-1

 que se originam da Al2OH e se estende AlMgOH são, 

respectivamente, devido à Al no centros de bentonita octaédrica  e à substituição parcial 

de magnésio por alumínio. Além disso, a banda com 3400 Cm
-1

, que pertence ao 
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estiramento OH de H ligado a água significa o maior quantidade de substituição de 

átomos de Mg do que o de átomos de Fe na estrutura  octaédrica (AFISIN et al., 2009). 

Os recursos em 1730 e 1370 Cm
-1

 corresponde para o modo de combinações e de 

carbonato de alongamento de pico de dolomita, respectivamente. Os picos de quartzo e 

sílica, SiO, são coincidentemente em 789 Cm
-
, e uma vibração de dolomita é sobreposto 

pelo SiO estiramento de sílica em 696 cm
-1

. A maioria das mudanças nas amostras de 

foram observados nas 3700 - 3000 Cm
-1

, uma região, como a parte restante do espectro 

é quase idêntica à bentonita bruta. Todos os cátions trocados das amostras têm um pico 

de intensidade média em torno de 3610 Cm
-1

, associada com o OH grupo coordenado 

para os cátions. Observa-se no espectro da figura 2.8 um modo de flexão da H2O um 

pico em cerca de 1630 Cm
-1

, juntamente com o pico mais intenso da Si-O-Si em torno 

de 990 Cm
-1

 envolvido na amostra da bentonita (AFISIN et al., 2009). 

Figura 2.7 – Espectros de diversas bentonita: (a) bentonita Bruta, (b) Na-bentonita, (c), Ca-bentonita, (d) 

Pb-bentonita, (e) Cu-bentonita, (f) Ni-bentonita, (g) Co-bentonita, (h) Zn-bentonita, (i) Al-bentonita e (j) 

Fe-bentonita 

  

Fonte: (CAGLAR et al, 2009). 
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2.9.2 Análise Termogravimétrica (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

 

A análise termogravimétrica (TG) é uma técnica analítica usada para determinar 

a estabilidade térmica e a fração dos componentes temporários de um material, 

monitorando a mudança do peso que ocorre enquanto um espécime é aquecido. A 

medida é realizada normalmente no ar ou em uma atmosfera inerte, tal como o hélio o 

argônio, é o peso é gravado em função da temperatura crescente (curva de 

decomposição térmica). A figura 2.8 mostra uma perda de massa que estar relacionado 

com duas fases de hidratação que ocorre na faixa entre 25 e 220°C que é característica 

da argila que retém aproximadamente 11% em temperatura de até 130°C acompanhado 

de mais 3.1% correspondente a eliminação da água de espécies coordenada para cátions 

intercalados (AFISIN et al., 2009). Pode-se observa que ocorre um perca de massa na 

faixa de temperatura entre 220 e 720
o
C. Essa perca é característico da desidroxilação 

das esmectitas amorfo que corresponde a 4,3% e a temperatura superior ocorre à 

formação estrutural espinélio e perca de mica/ilita  (MACEDO et. al., 2008). 

Figura 2.8 – curva TG e DTA da (a) Benotinita bruta, (b) Bentonita-Na, (c) Bentonita-Ca, (d) Bentonita-

Pb, (e) Bentonita-Cu, (f) Benotonita-Ni, (g) Benotonita-Co, (h) Bentonita-Zn, (i) Benotnita-Al, e (j) 

Bentonita-Fe. 

 

Fonte: (CAGLAR et al, 2009). 
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2.9.3 Análise de Difração de raios X (DRX) 

 

 

A difração de raios-X (DRX) representa o fenômeno de interação entre o feixe 

de raios-X incidente e os elétrons dos átomos componentes de um material, relacionado 

ao espalhamento coerente. A técnica consiste na incidência da radiação em uma amostra 

e na detecção dos fótons difratados, que constituem o feixe difratado. Essa técnica tem 

sido amplamente utilizada para a determinação de fases cristalinas em materiais 

cerâmicos. Em argilas, a grande quantidade de quartzo e seu grau de orientação 

dificultam a identificação e caracterização das demais fases presentes (BRAGA, 2008). 

Os raios X são constituídos por radiação eletromagnética de comprimento de onda 

curto, produzida pela desaceleração de elétrons de alta energia ou pela transição 

eletrônica de elétrons dos orbitais internos dos átomos. O intervalo de comprimento de 

onda dos raios X varia de cerca de 10
-5

 Å a 100 Å; a espectroscopia convencional de 

raio X, porém, geralmente fica restrita à região de 0,1 25 Å (1 Å = 0,1 nm = 10
-10

 m) 

(SKOOG, 2009). Os espectros da figura 2.9 mostram difrações da bentonita de Ca, 

tratada com 100 mL de 0,1 MClx.nH2O (M: Pb
2+

,Cu
2+

,Ni
2+

,Co
2+

,Zn
2+

,Al
3+

,Fe
3+

) de 

soluções em temperatura ambiente por 24h sob agitação vigorosa. Os produtos foram 

lavados com água deionizados e secos para análise (AFISIN et al., 2009). 

Figura 2.9 – Espectros de raio-x da: (a) bentonita bruta, (b) Na-bentonita, (c) Ca-bentonita, (d) Pb-

bentonita, (e) Cu-bentonita, (f) Ni-bentonita, (g) Co-bentonita, (h) Zn-bentonita, (i) Al-bentonita e (j) Fe-

bentonita. 

 

Fonte: (CAGLAR et al, 2009). 
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2.9.4 Análise Cromatográfica 

 

 

A cromatografia envolve uma serie de processos de separação de misturas, 

acontece pela passagem de uma mistura através de duas fases: uma estacionária (fixa) e 

ou móvel. A interação dos componentes da mistura com estas duas fases é influenciada 

por diferentes forças intermoleculares, incluindo iônico, bipolar, apolar, e específicos 

efeitos de afinidade e solubilidade. Ela pode ser utilizada para a identificação de 

compostos, por comparação com padrões previamente existentes, para a purificação de 

compostos, separando-se as substâncias indesejáveis e para a separação dos 

componentes de uma mistura (HUANG, CAO, 2007). A figura 2.10 mostra um 

cromatograma da identificação dos 16 HPAs por combinação de um jogo de tempo de 

retenção e massa espectral. Antes de analisar essas amostras, a eficiência do CG/MS 

para análise dos padrões foi testado com uma mistura padrão de 16 HPAs. Uma vez que 

os padrões são numerosos e têm significativamente diferentes propriedades químicas e 

de retenção, quatro isotópicas padrões internos foram utilizados para monitorar os 16 

compostos. Acenafteno-D10 com um tempo de retenção de 13,23 min foi utilizado para 

o 2º e 3° aromáticas anel contendo HPAs no tempo de retenção de 15/08 min. 

Fenantreno-D10 com uma retenção tempo de 17,10 min, foi utilizado para a HPA no 

intervalo de tempo de retenção de 17-21 min. Criseno –D12 foi utilizado para criseno e 

(benza) antraceno. Perileno-D12 foi utilizado para a HPAs restantes. Os HPAs foram 

quantificados utilizando padrões internos (ANYAKORA et al., 2004). 

Figura 2.10 – Cromatograma da mistura de 16 amostras de HPAs mais comum meio: (1) naftaleno; (2) 
acenaftaleno, (3) acenafteno (4) fluoreno; (5) fenantreno; (6) antraceno; (7) fluoranteno; (8) pyreno; (9) 

benzo(a)antraceno; (10) cryseno; (11) benzo(b)fluoranteno; (12) benzo(k)fluoranteno; (13) 

benzo(a)pyreno; (14) dibenzo(a,h)antraceno; (15) benzo(g,h,i)peryleno; (16) indeno(1,2,3-c,d)pyreno. 

 

Fonte: (CAGLAR et al, 2009). 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 
 

 

“Ando devagar porque já tive pressa levo esse sorriso porque já 

chorei demais hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe só 

levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei”. 

  

(Almir Sater)  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA BENTONITA UTILIZADA 

 

 

A Bentonita sódica em estudo foi doada pela ALIAÇA LATINA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, localizada na Avenida das Araucárias, 7000 – CEP: 83707-000 

Araucária – PR. As especificações químicas desse material foram fornecidas pela 

empresa através de um boletim técnico. As propriedades físicas e químicas estão 

contidas na Tabela 3.1 

Tabela 3.1 – Propriedades físicas e químicas da bentonita. 

1 - Análise química sobre amostra seca % em Peso 

Anidrido Silícico (SiO2) 65,5 

Óxido de Alumínio (Al2O3) 18,7 

Óxido de Ferro (Fe2O3) 2,3 

Óxido de Magnésio (MgO) 3,1 

Óxido de Sódio (Na2O) 2,2 

Óxido de Cálcio (CaO) 0,3 

Óxido de Titânio (TiO2) 0,2 

Perda ao fogo  6,9 

2- Tamanho de partículas % retenção 

0,420 mm (peneira ABNT n° 40) 0 

0,075 mm (peneira ABNT n° 200) 25,0 máx 

Fonte: ALIAÇA LATINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 2010 

O argilomineral em análise é de origem Argentina.  No laboratório, esse material 

foi armazenado em saco plástico para evitar a absorção de umidade, em virtude da sua 

alta afinidade por água.  
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3.2 PREPARAÇÃO DA BENTONITA 

 

 

Amostras do material foram peneiradas em um agitador de partícula mecânico, 

utilizando-se peneira com abertura de 0,075 mm (200 mesh) com a finalidade de 

controlar a granulometria das partículas.  Em seguida, tomou-se duas amostras de cerca 

de 150g da Bentonita em cadinhos de porcelana e submeteu-se a um tratamento térmico 

a 600
o
C por 4 horas em uma mufla, com o intuito de remover espécies voláteis ou 

produtos de decomposição nesse intervalo de temperatura. Após esta etapa a mufla foi 

desligada e o material foi resfriado até a temperatura ambiente. Finalmente, o material 

foi armazenado em dessecador sob vácuo. 

 

 

3.3 HIDROFOBIZAÇÃO DA BENTONITA COM PARAFINA E ÓLEO LINHAÇA 

 

 

Em princípio, pesou-se quantidades dos dois hidrofobizantes correspondentes 5 

ou 10%  em relação à massa total do material hidrofobizado. As amostras dos 

hidrofobizantes foram dissolvidas em um solvente hidrofóbico em balão de fundo 

redondo e, em seguida, adicionadas à quantidade de argila correspondente, indicada 

pelo ensaio do planejamento fatorial. Posteriormente o material é colocado em Banho 

Maria, sob agitação, onde o solvente é destilado. Em seguida o excesso de solvente é 

eliminado por evaporação e o material obtido  armazenado em recipiente de vidro.   
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3.4 CARATECRIZAÇÃO DA BENTONITA NORMAL E HIDROFOBIZADA 

 

3.4.1 Análise por espectrofotometria na região do infravermelho 

 

 

A espectrofotometria na região do infravermelho foi utilizada como uma 

ferramenta capaz de identificar e diferenciar os grupamentos funcionais característicos 

da argila e dos agentes hidrofobizantes. Os espectros de infravermelho foram realizados 

em um espectrofotômetro com transformada de Fourrier da Bomem, modelo B100, 

operando no modo de transmissão, na faixa compreendida entre 4000 cm
-1

 e 400 cm
-1

. 

Para tanto, o material foi disperso em KBr, previamente seco, e posteriormente 

prensado em forma de pastilhas. 

 

 

3.4.2 Análise por espectroscopia de raios-x 

 

 

Os difratogramas de raio-x foram obtidos pelo método do pó em um  

difratômetro de raios-X Shimadzu, modelo XRD 6000 utilizando-se fonte de radiação 

CuK  de 1,5418 Å, com uma tensão de 30 KV e corrente de 20 mA, com a amostra 

suportada em um porta-amostra de alumínio. 

 

 

3.4.3 Análise Termogravimétrica (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

 

Neste trabalho, a Análise Termogravimétrica (TGA) e Termogravimetria 

Derivada (DTG) foram utilizadas com o objetivo de caracterizar termicamente as 

amostras da bentonita (normal e hidrofobizadas), determinado os percentuais de matéria 

orgânica e umidade nas amostras. As curvas termogravimétricas foram registradas no 

intervalo de temperatura entre 25 e 800 ºC, com razão de aquecimento 10 ºC min
-1

 e 

atmosfera de nitrogênio. O equipamento utilizado foi uma termobalança Shimadzu, 

modelo DTG-60H.    
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3.5 PLANEJAMENTO FATORIAL  

 

 

3.5.1 Planejamento fatorial 2
4 

 

 

O principal objetivo de se fazer o planejamento fatorial foi combinar fatores 

característicos da amostra com fatores inerentes da solução oleosa, no sentido de 

encontrar condições ideais para a remoção do óleo do meio aquoso através da adsorção 

do mesmo pela bentonita hidrofobizada. Os quatro fatores utilizados para no 

planejamento fatorial foram (1) hidrofobizantes (parafina e Óleo de linhaça), (2) 

percentual de hidrofobizante, (3) tempo de adsorção e (4) volume da água saturada com 

óleo diesel. A tabela 3.2 mostra os quatro fatores em seus respectivos níveis. 

Tabela 3.2 – Níveis e fatores do Planejamento fatorial 24. 

Nível hidrofobizante % Tempo (min) Volume (mL) 

- Parafina 5 15 50 

+ Linhaça 10 30 100 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

 

 

3.5.2 Planejamento fatorial 2
3 

 

 

O planejamento fatorial 2
3
 foi necessário visto que, após o tratamento dos dados 

do planejamento fatorial 2
4
 observou-se uma semelhança entre os resultados devido à 

alta capacidade de remoção do óleo pelo material preparado para todos os ensaios. Para 

tanto, preparou-se um novo planejamento fatorial com a metade dos ensaios, introduziu-

se como novo fator a bentonita não hidrofobizada. A tabela 3.3 mostra os fatores com 

seus respectivos níveis para o movo planejamento.   
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Tabela 3.3 – Níveis e fatores de um planejamento 23 

Nivel Bentonita Tempo Volume 

- BNTN 15 50 

+ BNTH 30 100 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

 

 

3.5.3 Preparação da solução salina do óleo 

 

 

Inicialmente transferiu-se 3L de uma solução de NaCl 50 g/L a um béquer de 

3,5L o qual foi mantido sob agitação em agitador magnético a temperatura ambiente. A 

esta solução foram adicionados 10 mL de óleo diesel. O sistema foi mantido sob 

agitação nestas condições de temperatura por duas horas. Posteriormente o sistema foi 

desligado e mantido sob repouso durante 24 horas. Finalmente, a mistura foi transferida 

para funis de separação onde a fase aquosa foi coletada e armazenada em recipientes de 

vidro e mantidos sob refrigeração até o momento da realização do ensaio. 

 

 

3.5.4 Adsorção dos HPAs pela bentonita 

 

 

Tomou-se alíquotas de 50 e 100 mL da solução de óleo, descrita no item 

anterior, e transferiu-se a um erlenmeyer de 125 mL. O erlenmeyer foi transferido para 

um banho termostatizado a 30 
o
C adaptado sobre um agitador magnético, como descrito 

na figura 3.1.  O sistema ficou sob agitação e, posteriormente, adicionou-se a massa 

equivalente a 1,00g da Bentonita com e sem modificação, como descrito anteriormente 

(5 ou 10%). O sistema permaneceu sob agitação constante em intervalos de tempo de 15 

ou 30 minutos de acordo com os ensaios dos planejamentos fatoriais descritos nas 

tabelas 3.2 e 3.3.  Finalmente o material foi centrifugado e a parte líquida mantida em 

recipiente de vidro âmbar, sob refrigeração até o momento das análises. 
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Figura 3.1 – Sistema usado para a adsorção dos HPAs pela Bentonita com e sem modificação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

 

3.5.5 Extração líquido-líquido  

 

 

Para a realização desse procedimento tomou-se duas alíquotas de 30 mL da fase 

líquida descrita anteriormente e transferiu-se para um funil de separação de 125mL. 

Posteriormente, adicionou-se 15mL de Hexano grau de pureza HPLC ao funil de 

separação para ser realizada a extração dos HPAs. A solução foi agitada a cada 3 

minutos manualmente e mantida em um banho ultrassônico para manter a eficiência da 

extração. Passados 30 minutos o sistema foi mantido em repouso por mais 10 minutos, 

para separação das fases, seguido da extração da fase orgânica. A solução obtida na 

extração foi passada em um funil com lã de vidro e sulfato de sódio anidro para remover 

água e armazenada em frasco de vidro âmbar e mantida sob refrigeração até as análises 

por espectroscopia de fluorescência e CGMS.   
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3.5.6 Análise de fluorescência  

 

 

Para se realizar esta análise tomou-se alíquota do procedimento descrito no item 

anterior e transferiu-se para uma cubeta de quartzo com as quatro faces transparente de 

1 Cm de largura. Todas as análises foram feitas de acordo com cada ensaio do 

planejamento fatorial. Essa cubeta foi encaixada dentro do equipamento de 

espectrofotômetro de fluorescência, RF-5301 PC Shimadzu. Uma curva de calibração 

foi feita para se determinar os 16 HPAs em análises, o comprimento de onde de 

excitação foi determinado fixando o comprimento de onda de emissão em 350 nm. Os 

espectros de emissão foram obtidos utilizando comprimento de onda de excitação de 

282 nm em baixa velocidade de varredura, numa fenda de espessura de 3mm 

transcorrendo numa faixa de emissão entre 280 a 500 nm. A quantificação da análise foi 

realizada através de um programa, origin 60.  

 

 

3.5.7 Análise de cromatográfica  

 

 

Para quantificação do teor de HPAs na água produzida foi utilizado o método de 

cromatografia a gás acoplado com espectroscopia de massa (CGMS). O equipamento 

utilizado foi um GC da FOCUS com auto amostrador (Al/AS 3000) acoplado com um 

espectrômetro de massa modelo POLARIS-Q (Figura 3.3). As injeções das amostras 

foram feitas automáticas com seqüencial. A injeção foi realizada com fracionamento da 

amostra (modo split), o volume da amostra 2μm, e o sistema de injeção foi aquecido a 

285ºC para dessorção de todos os compostos HPAs presentes. A coluna cromatográfica 

utilizada foi a BPX5, cuja composição de fase é 5% de fenil polisilfenilano-siloxano. A 

fase BPX5 é predominantemente apolar. A coluna cromatográfica possui 30 m de 

comprimento e diâmetro interno de 0,25 mm. Foi utilizado como gás de arraste, 

nitrogênio de alta pureza (5.0), sendo o fluxo desse gás de arraste na coluna de 1,0 

mL.min-1. O sistema de detecção utilizado foi o de espectroscopia de massa, a análise 

cromatográfica foi realizada com temperatura programada para facilitar a separação dos 

compostos aromáticos. A programação da temperatura consistiu de uma isoterma inicial 

de 60ºC por 1 minutos, seguida de aquecimento com taxa de 35ºC.min-1 até a 
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temperatura de 130ºC, permanecendo nessa temperatura por 7 minutos, logo em seguida 

a temperatura foi novamente aumentada, com nova taxa de aquecimento de 20ºC.min -1, 

atingindo a temperatura de 285ºC, na qual permaneceu por 18 minutos. O tempo total de 

análise foi de aproximadamente 40 minutos. O método cromatográfico utilizado foi 

calibrado com o padrão de HPAs. 

Figura 3.2 – Equipamento de cromatografia acoplado com espectrômetro de massa utilizado na 

quantificação dos HPAs 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

“Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão 

para amar senão amar. Que queres que te diga, além de que 

te amo, se o que quero dizer-te é que te amo”. 

 (Fernando Pessoa)  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA BENTONITA 

 

 

As análises da bentonita natural e hidrofobizada foram feitas através das técnicas 

de caracterização: (1) Análise Termogravimétrica (TG) que teve como objetivo avaliar 

os eventos térmicos devido a perdas de massa, associados tanto a saída de umidade e 

decomposição da argila quanto devido à perda do agente hidrofobizante. (2) Análise de 

difração de raios X (DRX) com o intuito de determinar as fases mineralógicas que 

compõem a estrutura da argila e (3) Espectrofotometria na região do infravermelho 

usada para caracterizar os grupos funcionais tanto da matriz mineral (bentonita) quanto 

dos agentes hidrofobizantes (óleo de linhaça e parafina).  

 

 

4.1.1 Caracterização Térmica da Argila 

 

 

A figura 4.1 representa a análise termogravimétrica da bentonita sódica na sua 

forma natural, realizada no intervalo de temperatura entre 30 e 900 
o
C. A curva mostra 

que a perda de massa ocorre em três etapas, sendo que a primeira, cuja massa perdida 

foi cerca de 11 %, ocorreu no intervalo de temperatura que vai desde a temperatura 

ambiente até 105 
o
C. Esta perda foi atribuída à saída de umidade, indicando que a argila 

natural apresenta grande afinidade por água, ou seja, trata-se de um material hidrofílico. 

A segunda perda de massa ocorre entre 105 e 200 
o
C, cerca de 1 %, que foi atribuída por 

AFISIN et al, 2009, como sendo característica da água de espécies coordenadas em 

cátions intercalados no interior da estrutura do material. O terceiro processo de perda de 

massa ocorre entre 220 e 720 
o
C com saída de 4,1 % da massa. Esse processo foi 

atribuído à desidroxilação da argila (MACEDO et. al., 2008). Também é observada uma 

perda contínua em função da temperatura após 720 
o
C que se estende até 900

 o
C.  
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Figura 4.1 – Curva Termogravimétrica da Bentonita Sódica Natural 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

Como a matéria orgânica, normalmente, é decomposta a uma temperatura de até 

600 
o
C, fez-se um tratamento térmico na argila submetendo-se a mesma a esta 

temperatura durante 04 horas. Esse tratamento teve como objetivo eliminar a 

interferência de todos os processos de perda de massa associados à matriz no momento 

da análise do material hidrofobizado. A figura 4.2 mostra a análise da curva 

termogravimétrica da bentonita previamente tratada termicamente a 600°C. Observou-

se que ocorrem duas etapas de perdas massa no intervalo entre a temperatura ambiente e 

720 
o
C, onde a primeira, entre 25 a 200 

o
C, com saída de cerca de 2,7 %, foi atribuída 

saída de umidade readsorvida à argila após o tratamento térmico, mostrando que o 

material realmente é bastante hidrofílico. O segundo evento, com perda de 1,9 %, ocorre 

na faixa entre 220 e 730°C que, segundo (MACEDO et al., 2008), faz parte da presença 

de mica/ilita na estrutura da argila. Finalmente, entre 730 e 890°C ocorre o último 

evento, com perda de 1,0, sendo este atribuído à formação estrutural do tipo espinélio 

(MACEDO et al., 2008). Apesar de o material ter sido previamente tratado a 600
o
C a 

segunda perda de massa ainda aparece, só que agora em um percentual menor que 

aquele presente na figura 4.1. Esse resultado indica que o tempo em que o material 

permaneceu a 600 
o
C não foi suficiente para promover o processo total de 

desidroxilação. 
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Figura 4.2 – Curva Termogravimétrica da Bentonita tratada a 600°C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.3 representa curva termogravimétrica do óleo da linhaça onde 

podemos perceber que o material, praticamente, não perde massa na faixa entre 25 e 

200°C. Esse resultado mostra que o óleo analisado realmente apresenta características 

de um material hidrofóbico. A decomposição do óleo ocorre através de dois eventos de 

perda de massa entre 200 a 600°C, onde o primeiro, com saída superior a 95% ocorre 

entre 200 e 450 
o
C, o qual foi atribuído a decomposição por processos oxidativos e por 

ebulição. O segundo, com perda do restante da massa, foram atribuídos à oxidação de 

material carbonizado. 

Figura 4.3 – Curva Termogravimétrica do óleo de linhaça 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
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A figura 4.4 mostra o comportamento da perda de massa para a bentonita 

hidrofobizada com 5,0 % de óleo de linhaça, onde, até 600 
o
C podemos observar duas 

etapas de perda de massa, sendo a primeira entre a temperatura ambiente e 120 
o
C e a 

segunda entre 120 e 900 
o
C. A primeira perda de massa foi atribuída à saída de água 

adsorvida pela amostra antes do processo de hidrofobização. Apesar de o material ter 

sido previamente seco a 100 
o
C para remoção do hexano usado no processo de 

hidrofobização, a água adsorvida não foi completamente eliminada. O fato do teor de 

umidade ter sido menor que aquele readsorvido pela argila não hidrofobizada, significa 

que o material obtido pelo processo de hidrofobização realmente reduz o caráter 

hidrofílico da amostra. A segunda perda de massa foi atribuída à saída do agente 

hidrofobizante. O teor esperado nessa decomposição seria 5,0%, porém observou-se 

uma perda de 6,5 % até 600 
o
C. No entanto, a figura 4,2 mostra que até 600 

o
C a argila 

perde cerca de 1,5 % de sua massa devido a processos de desidroxilação. Isso significa 

que removendo o percentual de massa devido à decomposição da argila o percentual 

atribuído à saída do hidrofobizante se aproxima do valor esperado, em torno de 5 %. 

Esse resultado indica que o material obtido é bastante homogêneo, ou seja, o 

hidrofobizante deve recobrir as partículas da argila de forma homogênea. 

Figura 4.4 – Curva Termogravimétrica da bentonita modificação com 5% de óleo de linhaça 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A Figura 4.5 representa a curva termogravimétrica da bentonita hidrofobizada 

com 10 % de óleo de linhaça, onde se observa um comportamento semelhante ao 

apresentado na figura 4.4. A diferença básica é que a perda de massa referente à saída 

de umidade é menor, reduzindo de 1,6 % para 0,8 % indicando um aumento no grau de 
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hidrofobicidade com o aumento no teor do óleo de linhaça comparado também com o 

resultado apresentado com a argila sem modificação. O teor de óleo de linhaça previsto 

na decomposição entre 100 e 600 
o
C seria 10 %, porém levando em consideração à parte 

da massa perdida pela desidroxilação da argila este valor fica um pouco superior a 8 %. 

Como não foram feitas repetições da análise não é possível inferir esta pequena 

diferença a um erro experimental ou a heterogeneidade da amostra obtida. 

Figura 4.5 – Análise termogravimétrica da Bentonita modificada com 10% do óleo de linhaça 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.6 mostra a curva termogravimétrica da parafina usada como agente 

hidrofobizante, onde se pode observar que sua decomposição ocorre em uma única 

etapa na faixa de temperatura entre 200 a 450
 o
C, com perda total da massa.  

Figura 4.6 – Curva Termogravimétrica da Parafina usada como hidrofobizante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
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A figura 4.7 representa a curva termogravimétrica da bentonita hidrofobizada 

com 5 % de parafina, onde observa-se uma perda de massa de cerca de 2,2 % entre a 

temperatura ambiente e 130 
o
C, atribuída a saída de água readsorvida, mostrando que o 

material obtido não é totalmente hidrofóbico. Entre 130 e 450 
o
C ocorre uma perda de 

massa de cerca de 5 %, atribuída à saída da parafina. Esse resultado indica que o 

material obtido é, aparentemente, bem homogêneo, uma vez que a análise requer uma 

amostra muito pequena. 

Figura 4.7 – Termogravimetria da Bentonita modificada com 5% parafina 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A Figura 4.8 representa a curva termogravimétrica da bentonita hidrofobizada 

com 10 % de parafina. O comportamento é semelhante ao observado para a amostra 

hidrofobizada com 5% do mesmo material. A diferença básica é que o teor de umidade 

perdido entre a temperatura ambiente e 130 
o
C é inferior àquele observado para a 

hidrofobização com 5%, caindo de 2,2 para 1,6.  Esse resultado indica reforça que há 

uma redução no grau de hidrofilicidade do material hidrofobizado, como era de se 

esperar. Apesar do aumento no poder hidrofóbico com o aumento do teor da parafina, os 

resultados indicam que a bentonita modificada com óleo de linhaça é mais hidrofóbica 

que quando modificada com a parafina. De maneira semelhante ao observado para a 

argila modificaca com o óleo de linhaça, na amostra modificada com a parafina o teor 

dohidrofobizante determinado pela segunda perda de massa foi ligeiramente menor do 

que o esperado, cerca de 8,7 % em vez de 10 %. 
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Figura 4.8 – Termogravimentria da Bentonita modificada com 10% de parafina 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

 

4.1.2 Difração de Raios-X (DRX). 

 

 

A figura 4.9 por se tratar de uma amostra conhecida, torna-se fácil fazer 

inferências seguras, do ponto de vista qualitativo de acordo com a literatura, a partir dos 

resultados obtidos. Podemos observar características de um material cristalino. Em 

valores de 2 em torno de 20, 29 para o espectro de raios-X segundo Afisin et al., 2009; 

(a) observam-se picos bem estreitos que caracterizam a presença de Quartzo e 

Montmorilonita da bentonita sódica natural. Já os espectros (b), (c), (d) e (e) 

representam a bentonita sódica modificada com linhaça e parafina respectivamente em 

seus percentuais de hidrofobizante, o resultado obtido foi o esperado um vez que a 

modificação da argila foi com material orgânico não havendo nenhuma alteração 

significativa nos espectros.  
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Figura 4.9 – Espectros de difração de raio-x da bentonita  sódica (a) e a bentonita sódica modificada com 

linhaça e parafina a 5 e 10% respectivamente; (b), (c), (d) e (e). 

0 20 40 60 80 100

0

200

400

600

800

1000

1200

(a)
Q

M

BNT Na

In
te

ns
id

ad
e

2 Theta

 

0 20 40 60 80 100

0

200

400

600

800

1000

1200 Q

M

BNTHL 5%

(b)

In
te

n
si

d
a

d
e

2 Theta

 

0 20 40 60 80 100

0

200

400

600

800

1000

1200

(c)

BNTHL 10%

Q

M

In
te

n
s
id

a
d

e

2 Theta

 

0 20 40 60 80 100

0

200

400

600

800

1000

1200 Q

M

(d)

BNTHP 5%

In
te

n
si

d
a

d
e

2 Theta

 

0 20 40 60 80 100

0

200

400

600

800

1000

1200
Q

M

BNTHP 10%

(e)

In
te

n
si

d
a

d
e

2 Theta

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
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4.1.3 Espectroscopia por Infravermelho (IV). 

 

 

A figura 4.10 mostra o espectro de infravermelho de um dos hidrofobizantes em 

estudo, o óleo de linhaça. O espectro do óleo de linhaça apresenta várias bandas 

características de hidrocarbonetos alifáticos. As principais bandas desse espectro são as 

deformações axiais e angulares de C-H na faixa de 2924 e 2854 cm
-1

. A principal 

absorção dos ésteres de óleos é a deformação axial de C=O em aproximadamente 1740 

cm
-1

.  A banda próxima 1454 cm
-1

 ilustra a deformação angular CH3 e CH2. Em torno de 

720 cm
-1

 surge uma banda que é atribuída à deformação angular da cadeia.  Os ésteres 

metílicos de ácidos graxos de cadeia longa apresentam também um padrão com três 

bandas próximas de 1366, 1234 e 1165 cm 
-1

 sendo a 1165 cm
-1

 mais intensa (PINTO et 

al, 2005).  

Figura 4.10 – Espectro do FTIR do modificante da bentonita, óleo da linhaça 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.11  mostra o espectro do outro hidrofobizante utilizado, a parafina. As 

principais bandas observadas no espectro são características de hidrocarbonetos 

alifáticos e aparecem em frequências em torno de 2912, 2849, 1465 e 723 cm
-1

 

caracterizando hidrocarbonetos alifáticos, deformação axial CH3 e CH2. O estiramento 

1465 Cm
-1

 apresenta deformação angular da cadeia com conjugação em 723 cm
-1 

(SILVERSTEIN, 2002). 
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Figura 4.11 – Espectro do FTIR do modificante da bentonita, parafina 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.12 mostra o espectro da bentonita após tratamento térmico de 600°C. 

Como a esta temperatura, praticamente, toda matéria orgânica sofre decomposição total, 

as bandas observadas no espectro foram atribuídas basicamente às transições 

características de matéria inorgânica. As transições em torno de 3643 e 1868 cm
-1

 foram 

atribuídas como sendo características do estiramento axial da ligação O-H de 

constituição da própria argila, por se tratar da família das esmectitas (VAN DER 

MAREL, 1976 apud PIMENTEL, 2005). Também se observou o aparecimento de picos 

característicos de estiramento assimétrico da ligação Si-O em 1022 cm
–1

, vibrações de 

deformação Al-OH em 926 cm
-1

 e vibrações Si-O-Al em 756 e 524 cm
-1

, 

respectivamente. As vibrações de estiramento νO-H são observadas na faixa de 3530 e 

3650 cm-1 e vibrações Na-O em 1496 cm
-1

 (SILVERSTEIN, 2002).  
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Figura 4.12 – Espectro do FTIR da Bentonita sódica tratada a 600°C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.13 mostra os espectros associados da bentonita tratada termicamente 

a 600°C e hidrofobizada com óleo de linhaça a 5 e 10%. Foi observado o aparecimento 

de três picos característicos do hidrofobizante, óleo de linhaça, na argila tratada 

termicamente a 600°C, como mostram os espectros BL 5% e BL 10%. As três 

principais bandas desses espectros são as deformações axiais e angulares de C-H na 

faixa de 2920 e 2850 cm
-1

 e a deformação axial de C=O de ésteres em aproximadamente 

1740 Cm
-1 

como mostra a figura 4.10. Uma observação importante é que a intensidade 

dos picos característicos do óleo de linhaça aumenta à medida que o percentual desse 

hidrofobizante cresce. 

Figura 4.13 – Espectros de FTIR das amostras da Bentonita (B 600 oC) tratada termicamente e (BL 5%) e 

(BL 10%) modificadas com linhaça, respectivamente, a 5 e 10%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.14 representa os espectros da bentonita (B-600), bem como os da 

bentonita hidrofobizada com parafina a 5% (BP 5%) e 10 % (BP 10%). Os espectros BP 
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5% e BP 10% apresentam todas as transições características da bentonita, além das 

principais transições características dos espectros da parafina. Foram observadas 

absorções em freqüências na região em torno de 2912, 2849 e1465 cm
-1

, características 

de hidrocarbonetos alifáticos e deformação axial CH3 e CH2 do hidrofobizante. De 

forma semelhante ao observado com a argila modificada com óleo de linhaça, observou-

se claramente o crescimento na intensidade das transições com aumento do percentual 

do agente hidrofobizante.  

Figura 4.14 – Espectros de FTIR das amostras da Bentonita (B 600 oC) tratada termicamente e (BP 5%) e 

(BP 10%) modificadas com linhaça, respectivamente, a 5 e 10%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
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4.2 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE ALGUNS PARÂMETROS NA REMOÇÃO 

DOS HPAS PELO MATERIAL OBTIDO  

 

 

Esse estudo foi realizado através de um planejamento fatorial 2
4
 completo e com 

repetição, em dois níveis. Na realização de um planejamento fatorial com 4  fatores em 

dois níveis, são feitas 2 x 2 x 2 x 2 (16 vezes) = 2
4
 observações da variável resposta. Por 

este motivo é denominado planejamento fatorial 2
4
. Este tipo de planejamento é uma 

ferramenta poderosa para se investigar o efeito conjunto de vários fatores sobre uma 

variável resposta de interesse. A tabela 4.1 mostra os quatro fatores utilizados neste 

estudo, onde o primeiro fator é o tipo de hidrofobizante, o segundo é o percentual de 

hidrofobizante usado na modificação da argila, o terceiro é o tempo em que o material 

modificado fica em contato com a solução oleosa e o quarto é o volume da solução 

oleosa. Na tabela também estão representados os respectivos níveis de cada fator. 

Tabela 4.1 – Fatores utilizados na análise com os respectivos valores dos níveis superior (+) e inferior (-). 

 Fatores 

Níveis (1) Hidrofobizante (2) % Tempo (min) Volume (mL) 

- Parafina 5 15 50 

+ Óleo de linhaça 10 30 100 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

A execução do planejamento consiste em realizar os experimentos em todas as 

combinações possíveis dos fatores envolvidos no sistema, em cada nível escolhido. 

Uma matriz é montada e estruturada a partir dessas combinações. Como resultado dos 

experimentos (resposta) deve ser selecionado o parâmetro que, em princípio, deva ser 

dependente dos fatores escolhidos. A partir do conjunto de resultados encontrados para a 

série de combinações possíveis, pode-se calcular a dimensão dos efeitos principais, que 

são os efeitos particulares para cada fator, e os efeitos de interação que é a dimensão de 

quanto um fator pode interferir diretamente na resposta do outro. 
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4.2.1 A resposta 

 

 

Empregou-se como técnica para obtenção da resposta a espectroscopia de 

fluorescência, uma vez que já se conhece da literatura que os HPAs, por apresentarem 

cadeias conjugadas devido à condensação dos anéis aromáticos, apresentam 

fluorescência, bastante semelhante, quando excitados na região do ultravioleta. Dessa 

forma, apesar da técnica não ser específica, podemos associar a área total do espectro de 

fluorescência, do conjunto de HPAs presentes numa amostra, com a quantidade total 

dos mesmos no meio estudado (BAREK et al, 2000). Esta associação pode ser feita 

integrando-se o espectro de emissão da mistura. A figura 4.15 mostra os espectros de 

emissão para solução oleosa, sem passar pelo material adsorvente (branco), e para os 16 

ensaios realizados no planejamento fatorial, onde podemos observar que a intensidade 

de emissão varia entre os diferentes ensaios quando comparado à fluorescência da 

solução de referência. 

Figura 4.15 – Espectros de emissão obtidos através dos ensaios realizados com a água produzida 

sintetizada, para os 16 ensaios e para a referência 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A tabela – 4.2 mostra a matriz de planejamento fatorial 2
4 

, onde os números 1º , 

2º , 3º  e 4º  representam os quatro fatores. R1 e R2 representam as duas respostas 



64 

 

obtidas em duplicatas para cada ensaio e M é a média obtida a partir das duas respostas. 

A resposta foi calculada a partir da expressão (1): 

% adsorvido= ((área do branco - área do ensaio - área do solvente)/(área do 

branco))x100                                                                                                                   (1) 

 

Onde a área do branco a área obtida a partir da integração do espectro do branco 

e a área do ensaio é a área obtida pela integração do espectro do ensaio correspondente. 

A integração foi feita no intervalo de 290 a 450 nm com auxílio do programa Microcal 

Origin. Apesar do solvente usado ser de grau de pureza HPLC, o mesmo ainda 

apresenta uma pequena fluorescência na mesma região atribuída aos HPAs, portanto sua 

contribuição também foi inserida na equação.  

Tabela 4.2 – Matriz de Planejamento para um fatorial de 24. 

Ensaio 1° 2° 3° 4° R1 R2 Μ Área) % 

1 - - - - 98 94 340 96 

2 + - - - 93 93 561 93 

3 - + - - 86 91 956 88,5 

4 + + - - 97 85 701 91 

5 - - + - 92 97 471 94,5 

6 + - + - 91 95 563 93 

7 - + + - 88 95 677 91,5 

8 + + + - 98 99 101 98 

9 - - - + 92 78 1226 85 

10 + - - + 98 97 133 97,5 

11 - + - + 74 95 1290 84,5 

12 + + - + 95 94 403 94,5 

13 - - + + 80 95 1043 87,5 

14 + - + + 83 89 1149 86 

15 - + + + 94 92 594 93 

16 + + + + 81 98 1043 89,5 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 
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4.2.2 Cálculo dos efeitos 

O cálculo dos efeitos foi realizado a partir da diferença de duas médias, onde 

cada uma possui metade das respostas do planejamento com 4 fatores. Cada média 

envolve 8 respostas, uma vez que ao todo são realizados 16 experimentos. Os 4 efeitos 

principais são a diferença entre a resposta média do nível superior do respectivo fator e 

a média correspondente ao seu nível inferior. Esses efeitos foram calculados aplicando-

se os dados das médias das respostas da tabela 4.2 aos sinais de cada fator ao longo da 

seqüência de ensaios da tabela 1 do anexo e, em seguida, fazendo-se a soma algébrica. 

Por último, o resultado obtido da operação anterior foi dividido por oito. Resumindo, 

para se calcular o efeito principal da hidrofobização, fator 1, (tabela 4.2), por exemplo, 

procede-se como mostra a expressão (2). 

T= (-1) Х (96) + (+1) Х (93) + (-1) Х (88,5) + (+1) Х (91) + (-1) Х (94,1) + (+1) Х (93)   

+   (-1) Х (91,5) + (+1) Х (98,5) + (-1) Х (85) + (+1) Х (97,5)+ (-1) Х (84,5) + (+1) Х 

(94,5) + (-1) Х (87,5) + (+1) Х (86) + (-1) Х (93) + (+1) Х (89,5) = 22,5/8= 2,81       (2) 

 

Em observação aos ensaios a ordem da multiplicação do sinal pela resposta 

segue a mesma seqüência de sinais do 1 a 16 para o fator 1, na tabela 1 do anexo. Pode-

se observar também que são 8 sinais positivos e oito negativos, logo teremos  duas 

médias, uma obtida através do somatório das 8 respostas negativas e outra através das 8 

respostas positivas. 

A obtenção dos efeitos de interação se dá através de uma combinação linear de 

acordo com a equação seguinte. 

 

                                                                         (3) 

 

Onde o yi, é a resposta média do i-ésimo. O coeficiente ai pode assumir os valores +1 e -

1 e é encontrado a partir do sinal resultante do produto dos sinais de cada fator no 

ensaio correspondente. Assim, para encontrar ai na interação entre os fatores 
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hidrofobização (1), percentual de hidrofobizante (2), tempo (3) e volume (4) no ensaio 

de número 5, basta fazer (1).(2).(3).(4) = (-1).(-1).(+1).(-1) = -1 , ou a interação entre 1 

e 2 no ensaio 4, (1).(2) = (+1).(+1) = + 1, como mostra a tabela 1 do anexo. A tabela 4.3 

mostra os valores encontrados para todos os efeitos calculados. 

Tabela 4.3 – Efeitos individuais e de interação dos fatores 24. 

Média Global 91.5 % 

Efeitos principais:  

1 ( Hidrofobizante) 2.8 

2 ( Percentual) -0.2 

3 ( Tempo) 0.4 

4 ( Volume) -3.6 

Interações de segunda ordem  

12 1.2 

13 -2.7 

14 1.6 

23 3.1 

24 1.7 

34 -1.8 

Interações de terceira ordem  

123 0.4 

124 -2.3 

234 0.06 

Interação de quarta ordem  

1234 -0.3 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

O resultado do efeito é o módulo do valor encontrado. O sinal negativo significa 

que a resposta cresce à medida que o fator varia do nível superior para o inferior. 
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4.2.3 Determinação do erro experimental 

 

 

O planejamento de um procedimento experimental bem definido é essencial para 

obtenção de dados confiáveis. Logo sempre haverá erro sistemático que podem ser 

evitado tomando como estimativa uma incerteza associada aos resultados (BARROS 

NETO et. al, 1996).   

Esses erros sistemáticos podem ser evitados tomando o devido cuidado na 

realização do experimento. O controle do processo requer muita atenção, pois algumas 

fontes de erro sempre terminam aparecendo. Portanto para estimativa do erro podem-se 

realizar os ensaios em duplicata, e a partir disto, avaliar a significância estatística dos 

efeitos. Tendo uma repetição autêntica em todas as etapas do processo em estudo, 

evitando assim que o erro aparente seja menor do que o real. 

Como as observações individuais foram realizadas em duplicata, a estimativa 

combinada da variância de uma observação individual é dada por.  

 

S
2 
=  di

2
 / 2 N                                                                                                               (4) 

 

Onde di é a diferença entre as duas observações correspondentes ao i-ésimo 

ensaio (R1 –R2, na tabela 4.2) e N é o número total de ensaios. Substituindo-se os 

valores dos desvios na equação acima e fazendo N=16, teremos: 

 

S
2
= [(2)

2
+ (0)

2
+ (-2,5)

2
+ (6)

2
+ (-2,5)

2
+ (-2)

2
+ (-3,5)

2
+ (-0,5)

2
+ (7)

2
+ (0,5)

2
+ (-10,5)

2
+ 

(0,5)
2
+ (-7,5)

2
+ (-3)

2
+ (1)

2
+ (8,5)

2
] / 32 =   5,07                                                            (5) 

 

Uma estimativa da variância de um efeito pode ser determinada a partir da 

equação abaixo: 

 


2

y =  ai
2 


2
                                                                                                                                                                               (6) 

 

Onde 
2
 é a variância da média das duas observações que é igual a ( 45,9/2 ), 

uma vez que o experimento foi feito  em duplicata. O coeficiente ai para um 
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planejamento fatorial 2
4
 é 1/8, de forma que ai

2 
= 1/64, para i = 1, 2, 3,..., 16. E para 

calcular a estimativa da variância de um efeito basta fazer: 

 

( efeito)=  ( 1/64 + .....+1/64) x ( 45,9/2  ) 

(efeito) = (16 / 64) x ( 45,9/2 ) =   5,7                                                                    (7) 

O erro padrão é a raiz quadrada do resultado da variância e tem como valor 

médio 91,5. Para 95% de confiança da variância, utilizou-se o valor do t de Student para 

16 graus de liberdade ( 2,12 ). Portanto, foram considerados como valores 

significativos, através da análise da tabela 4.3, os efeitos cujos valores fossem 

aproximado ou superiores a 5,01, produto do t de Student pelo erro padrão. Portanto, 

podemos considerar que nenhum dos fatores aparentemente foi importante, pois os 

valores das respostas encontradas foram abaixo do valor da associação entre o t de 

Student pelo erro padrão. O fato de não ter sido observado efeitos importantes é 

decorrente de dois fenômenos: primeiro, devido o fato do procedimento apresentar 

várias etapas e isto leva a um erro maior. Segundo pelo fato da argila hidrofobizada 

tanto com a parafina quanto com o óleo de linhaça apresentar alta capacidade de 

remoção dos componentes do óleo, levando a resultados muito parecidos e próximos de 

um valor ideal, como mostra a tabela 4.2.  
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4.3 PLANEJAMENTO FATORIAL 2
3 

 

 

Analisando o planejamento fatorial 2
4
 foi visto que nenhum dos fatores, 

aparentemente, apresentou-se mais importante que os demais e, como todas as respostas 

apresentaram valores expressivos em relação à capacidade de remoção do óleo, não foi 

possível avaliar uma diferença no grau de eficiência dos dois hidrofobizantes. Para o 

novo estudo comparou-se a eficiência da argila modificada, com cada hidrofobizante 

separadamente, em relação à sua forma natural. Para tanto, fez-se quatro novos 

planejamentos fatoriais 2
3
 utilizando a bentonita natural como um fator diferencial. Os 

fatores usados foram a bentonita (com e sem hidrofobização), tempo de exposição do 

material adsorvente à solução oleosa e volume da solução oleosa, visando interpretar 

como esses fatores poderiam influenciar no processo de purificação de águas 

contaminadas por HPAs.  

A resposta utilizada nesta etapa do estudo foi o percentual de remoção das 

espécies fluorescentes, obtido a partir da relação entre a área do espectro do ensaio de 

remoção e o espectro da solução oleosa. O cálculo do percentual de remoção para os 

oito ensaios foi feito utilizando-se a expressão (1). A tabela 4.4 mostra os fatores em 

seus respectivos níveis para os planejamentos fatoriais 2
3
. A diferença básica para os 

diferentes planejamentos está no nível + do fator 1 (BNTH), Bentonita hidrofobizada,   

onde este assumiu os códigos   (BL 5%, BL 10%, BP 5% e BP 10%) em que BL 

representa bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça e BP, bentonita hidrofobizada 

com parafina.   

Tabela 4.4 – Fatores e seus respectivos níveis para os diferentes planejamentos fatoriais 23. 

 Fatores 

Nivéis Bentonita Tempo (min) Volume (mL) 

- BNTN 15 50 

+ BNTH 30 100 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 
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4.3.1 Planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com 5 % de óleo de 

linhaça 

 

 

Da mesma forma que para o planejamento 2
4
, a resposta usada nesta etapa do 

estudo foi a área do espectro de emissão das espécies fluorescentes presentes na amostra 

oleosa. A figura 4.16 mostra os espectros de emissão relativos a todos os ensaios para o  

planejamento fatorial 2
3
 usando-se bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça com 

percentual de 5%. O percentual de remoção do óleo foi calculado em relação à área do 

espectro obtido a partir da solução oleosa sem passar no material adsorvente, 

representado pelo espectro de maior intensidade.  Os resultados dos ensaios podem ser 

vistos nos espectros seguintes, onde podemos ver quatro com maior intensidade 

referente aos resultados da argila sem modificação e outros quatro de menor intensidade 

referentes à argila modificada. Como pode ser observado, os espectros relacionados à 

análise das amostras tratadas com a argila sem modificação têm intensidade de 

fluorescência maior que aqueles associados à bentonita hidrofobizada. Esse resultado é 

um indicativo de que a argila hidrofobizada remove uma maior quantidade de 

componentes fluorescentes que a argila natural. 

Figura 4.16 – Espectros de emissão para os ensaios realizados da solução oleosa no planejamento fatorial 
23 da bentonita modificada a 5% com óleo linhaça 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
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A tabela 4.5 mostra a matriz dos coeficientes de contrastes e as respostas para o 

planejamento fatorial 2
3
 com a bentonita hidrofobizada com 5 % de óleo de linhaça.  

Tabela 4.5 – Planejamento fatorial 23 com a bentonita modificada com óleo linhaça a 5% com seus 

respectivos percentuais de adsorção. 

Ensaio 1° 2° 3° 12 13 23 123 % (adsorção) 

1 - - - + + + - 53 

2 + - - - - + + 87 

3 - + - - + - + 54,5 

4 + + - + - - - 88,5 

5 - - + + - - + 59,5 

6 + - + - + - - 93 

7 - + + - - + - 22,5 

8 + + + + + + + 92,5 
 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 
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4.3.2 Cálculo dos efeitos 

 

 

Os efeitos principais e de interação para os planejamentos fatoriais 2
3
 foram 

calculados seguindo a descrição a seguir.  O cálculo foi realizado a partir da diferença 

de duas médias, onde cada uma possui metade das respostas do experimento com 3 

fatores. Cada média envolve 4 respostas, uma vez que ao todo foram realizados 8 

experimentos. Todos os 3 efeitos principais são a diferença entre a resposta média do 

nível superior do respectivo fator e a média correspondente ao seu nível inferior. Esses 

efeitos foram calculados aplicando-se os dados das médias das respostas das tabelas 4.5 

aos sinais de cada fator ao longo da seqüência de seus ensaios e, em seguida, fazendo-se 

a soma algébrica. Por último, o resultado obtido da operação anterior foi dividido por 

quatro, como já dito anteriormente. Resumindo, para se calcular o efeito principal da 

bentonita modificada com linhaça a 5% (primeiro efeito principal), por exemplo: 

 

T = (1/4)* (-53+87-54,5+88,5-59,5+92-22,5+93) = 171/4 = 42,75                               (8) 

 

Resumindo, cada efeito pode ser calculado utilizando-se a combinação linear expressa 

pela equação abaixo:  

                                                                                 (9) 

Onde yi, é a resposta média do ensaio i; o coeficiente ai pode assumir os valores +1 e -1 

e é encontrado a partir do sinal resultante do produto dos sinais de cada fator no ensaio 

correspondente. Assim, para encontrar ai na interação entre os três fatores, no ensaio de 

número três, basta fazer (1). (2). (3) = (-1). (+1). (-1) = +1, ou a interação entre (2) e (3) 

no ensaio sete, (2). (3) = (+1). (+1) = + 1, como mostram as tabela 4.5 [BARROS 

NETO, 2003].  
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Tabela 4.6 – Efeitos individuais e de interação dos fatores 23 da bentonita modificada com óleo linhaça a 

5% 

Média Global 68,75 

Efeitos principais:  

1 ( Bentonita) 42,75 

2 ( Tempo) -8,25 

3 ( Volume) -4 

Interações de segunda ordem  

12 9,5 

13 8,75 

23 -9,75 

Interações de terceira ordem  

123 9,5 
 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

 

 

4.3.3 Determinação do erro experimental 

 

 

Como os ensaios não foram realizados em duplicata, não foi possível calcular o 

erro do experimento. No entanto, uma interação de terceira raramente apresenta algum 

grau de importância. Partindo deste princípio, assumiu-se que todos os efeitos com 

valores inferiores a 9,5 (efeito da interação 123) não era significativo.  Portanto, 

partindo deste princípio, apenas o efeito principal do primeiro fator (hidrofobização) foi 

considerado significativo. A partir de uma análise mais detalhada dos dados da tabela 

4.5 podemos observar que realmente há um aumento significativo na resposta quando se 

passa do nível -1 para o nível +1 do fator 1. Essa observação pode ser feita a partir da 

comparação entre os pares de ensaios 1e 2; 3 e 4; 5 e 6; e 7 e 8. Sempre que se passa do 

primeiro para o segundo ocorre uma grande variação na resposta. Para o fator 2, cujo 

efeito foi -8, podemos observar um comportamento contrário. Há um leve aumento na 

resposta quando se passa do nível inferior para o superior nos pares 1 e 3; 2 e 4; e 6 e 8. 

No entanto, para o par 5 e 7 ocorre uma diminuição significativa na resposta, 

provavelmente devido a um erro no experimento. Para o fator 3, há um indício que o 
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erro no ensaio 7 também provocou a mesma inversão no efeito observada para o fator 2. 

Esses resultados indicam que, apesar de não ter sido feita a repetição, dar pra afirmar 

que apenas o efeito principal do fator 1 é significativo.  

 

 

4.3.4 Planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com 10 % de óleo de 

linhaça 

 

 

Nesta etapa utilizamos mesma metodologia empregada para o planejamento com 

a bentonita hidrofobizada com linhaça a 5 %. As respostas usadas no cálculo dos efeitos 

também foram calculadas de maneira semelhante, como descrito anteriormente. Neste 

estudo aumentamos o percentual do agente hidrofobizante de 5 para 10 %, no caso o 

óleo de linhaça. A figura 4.17 mostra espectro de emissão para o branco e os oito 

ensaios correspondentes ao planejamento fatorial 2
3
.  

Figura 4.17 – Espectros de emissão para os ensaios realizados da água produzida sintetizada no 

planejamento fatorial 23 da bentonita modificada a 10% com óleo linhaça 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A tabela 4.7 mostra a matriz do planejamento fatorial 2
3
 com as respostas 

relacionadas aos ensaios feitos utilizando a bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça 

a 10%.  
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Tabela 4.7 – Planejamento fatorial 23 com a bentonita modificada com óleo de linhaça a 10% com seus 

respectivos percentuais de adsorção 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

Os efeitos principais e de interação para o planejamento fatorial 2
3
 para a 

bentonita hidrofobizada a 10 %, foram calculados seguindo a descrição citada 

anteriormente e estão apresentados na tabela 4.8. De forma semelhante ao observado no 

planejamento anterior, o fator mais importante foi o primeiro, a hidrofobização. Na 

tabela 4.7 pode ser visto que o efeito do tempo mostrou-se positivo apenas nos ensaios 

com menor quantidade de óleo. Para os ensaios realizados com maior quantidade de 

óleo a resposta sofreu uma diminuição com o aumento do tempo. O efeito principal do 

tempo foi negativo devido à variação ter sido maior para o maior volume de óleo e 

apresentar um comportamento negativo. Este comportamento refletiu na aparente 

importância da interação entre os fatores tempo e volume. Os resultados também 

apresentaram um comportamento lógico em relação ao terceiro fator, o volume de óleo. 

Neste caso era de se esperar que o aumento do volume de óleo proporcionasse uma 

diminuição da resposta, ao contrário do que aconteceu no planejamento com 5% de 

linhaça. 

  

Ensaio 1° 2° 3° % (adsorção) 

1 - - - 53 

2 + - - 91 

3 - + - 54,5 

4 + + - 94,5 

5 - - + 59,5 

6 + - + 89 

7 - + + 22,5 

8 + + + 75 
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Tabela 4.8 – Efeitos individuais e de interação dos fatores 23 da bentonita modificada com linhaça a 10% 

Média Global 67 

Efeitos principais:  

1 ( Bentonita) 40 

2 ( Tempo) -11,5 

3 ( Volume) -11,75 

Interações de segunda ordem  

12 6,5 

13 1 

23 -14 

Interações de terceira ordem  

123 5,25 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

 

 

4.3.5 Planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com 5 % de parafina. 

 

 

A figura 4.18 mostra os espectros de fluorescência obtido a partir dos oito 

ensaios do planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com 5 % de parafina, 

além do espectro do branco, como apresentado para os estudos com a bentonita 

hidrofobizada com óleo de linhaça. Os resultados obtidos apresentam uma certa 

semelhança em relação aos apresentados anteriormente, onde é possível perceber que a 

intensidade de fluorescência é maior para os ensaios realizados com a argila 

hidrofobizada. 



77 

 

Figura 4.18 – Espectros de emissão para os ensaios realizados da água produzida sintetizada no 

planejamento fatorial 23 da bentonita modificada a 5% com parafina 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A tabela 4.9 mostra a matriz de planejamento e as respectivas respostas para os 

oito ensaios para o estudo realizado. Os dados apresentam um comportamento 

semelhante aos planejamentos anteriores com um aumento significativo na resposta ao 

passar do nível menor (-1) para o nível maior (+) para o primeiro fator, a 

hidrofobização. Esse aumento pode ser observado a partir da variação na resposta dos 

pares de ensaios 1e 2; 3 e 4; 5 e 6; e 7 e 8.   

Tabela 4.9 – Planejamento fatorial 23 com a bentonita modificada com parafina a 5% com seus 

respectivos percentuais de adsorção 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

Ensaio 1° 2° 3° % (adsorção) 

1 - - - 53 

2 + - - 91 

3 - + - 54,5 

4 + + - 90 

5 - - + 59,5 

6 + - + 86 

7 - + + 22,5 

8 + + + 76 
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Os efeitos principais e de interação para o planejamento fatorial 2
3
 para a 

bentonita hidrofobizada a 5 % de parafina, foram calculados de acordo com a descrição 

citada anteriormente e estão apresentados na tabela 4.10.  

Tabela 4.10 – Efeitos individuais e de interação dos fatores 23 da bentonita modificada com parafina a 5% 

Média Global 65.5 

Efeitos principais:  

1 ( Bentonita) 38 

2 ( Tempo) -11,6 

3 ( Volume) -11,1 

Interações de segunda ordem  

12 6,1 

13 1,6 

23 -11,8 

Interações de terceira ordem  

123 7,3 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

De forma semelhante ao observado no planejamento anterior, o fator mais 

importante foi o primeiro, a hidrofobização. Na tabela 4.9 pode ser visto que o efeito do 

tempo mostrou-se também positivo apenas nos ensaios com menor quantidade de óleo 

como foi discutido na tabela 4.7. Para os ensaios realizados com maior volume da 

solução oleosa a resposta também sofre uma diminuição com o aumento do tempo. Esse 

efeito foi negativo devido à variação ter sido maior para o maior volume da solução 

oleosa e apresentar um comportamento negativo. Este comportamento assim como o 

planejamento fatorial da bentonita hidrofobizada a 10 % com linhaça também refletiu 

aparentemente na importância da interação entre os fatores tempo e volume.  
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4.3.6 Planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com 10 % de parafina. 

 

 

A figura 4.19 mostra espectro de emissão de fluorescência obtido a partir de 

todos os ensaios do planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com parafina a 

10%. Assim como nos espectros anteriores também possui o espectro do branco. Os 

resultados apresentaram um comportamento semelhante aos apresentados para os outros 

planejamentos. Porém pode-se perceber que as intensidades de fluorescência para as 

amostras hidrofobizadas são bem parecidas com aqueles das amostras não 

hidrofobizadas. Esse resultado indica que a bentonita hidrofobizada a 10 % com 

parafina não possui uma capacidade adsorção tão boa quanto às amostras 

hidrofobizadas utilizadas nos planejamentos fatoriais anteriores.  

Figura 4.19 – Espectros de emissão para os ensaios realizados da água produzida sintetizada no 

planejamento fatorial 23 da bentonita modificada a 10% com parafina 

300 320 340 360 380 400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E

COMPRIMENTO DE ONDA (nm)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 S.O

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A tabela 4.11 mostra a matriz de planejamento e as respectivas respostas para os 

ensaios realizados para este estudo. Os resultados obtidos mostra que ocorre um efeito 

positivo para o primeiro fator assim como os outros planejamentos. Esse efeito é 

observado pela variação brusca que ocorre nos pares de ensaio que sai do nível inferior 

para o superior, para o fator hidrofobização. 
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Tabela 4.11 – Planejamento fatorial 23 com a bentonita modificada com parafina a 10% com seus 

respectivos percentuais de adsorção 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

Os efeitos principais e das interações de segunda e terceira ordens são 

observados na tabela 12.  

Tabela 4.12 Efeitos individuais e de interação dos fatores 23 da bentonita modificada com parafina a 10% 

Média Global 64.3 

Efeitos principais:  

1 ( Bentonita) 33,8 

2 ( Tempo) -2,6 

3 ( Volume) -9 

Interações de segunda ordem  

12 15 

13 3,6 

23 -7,3 

Interações de terceira ordem  

123 11,8 

Fonte: (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003) 

O efeito do hidrofobizante apresentou valor positivo e expressivo em todos os 

planejamentos fatoriais 2
3
. Apesar do efeito principal do tempo ter sido pequeno e 

negativo, as respostas apresentam uma tendência lógica, com ligeiro crescimento com a 

passagem do nível inferior para o superior. Esse comportamento inverso em relação a 

esse fator foi atribuído a um possível erro no sétimo ensaio, onde observou-se uma 

respostas muito pequena em relação aos demais ensaios.  Com a bentonita 

hidrofobizada com 10 % de parafina, nenhuma das respostas apresentou valor superior a 

Ensaio 1° 2° 3° % (adsorção) 

1 - - - 53 

2 + - - 80 

3 - + - 54,5 

4 + + - 87 

5 - - + 59,5 

6 + - + 70 

7 - + + 22,5 

8 + + + 88 
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90 %, indicando uma diminuição na eficiência do material como removedor dos 

derivados de óleo.     

 

 

4.3.7 Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM) 

 

 

A cromatografia gasosa acoplada à espectroscopia de massa (CG-EM) foi usada 

como técnica auxiliar para a análise dos HPAs, no sentido de complementar o estudo 

realizado com a espectroscopia de fluorescência, uma vez que o método espectroscópico 

permite apenas se ter uma idéia da quantidade total das espécies fluorescentes contidas 

na parte solúvel do óleo. Apesar de existir mais de uma centena de HPAs na natureza e o 

óleo conter um número bem maior dessas substâncias, o estudo avaliou apenas o 

comportamento dos 16 HPAs prioritários. Como branco foi feita a análise 

cromatográfica dos derivados do óleo extraídos diretamente da água produzida sintética, 

produzida a partir do óleo diesel.  

A figura 4.20 apresenta um cromatograma de uma amostra da água produzida 

obtida a partir do óleo diesel, onde podemos verificar a presença de 15 dos 16 HPAs 

prioritários, além de uma gama de outras substâncias, inclusive fluorescentes como o 

Nitrobenzeno (4.53) e o 2-Fluorobifenil (6.01). Foram encontrados, com seus 

respectivos tempos de retenção, os seguintes hidrocarbonetos policíclicos aromáticos: 

Naftaleno (5.01), Acenaftileno (6.70), Acenafteno (6.92), Fluoreno (7.53), Fenantreno 

(8.71), Antraceno (8.78), Fluoranteno (10.16), Pireno (10.48), Terfinil-D14 (10.71), 

Benzo(a)antraceno (12.25), Criseno (12.25), Benzo(b)fluoranteno (12.82), 

Benzo(k)fluoranteno (12.82), Benzo(a)pireno (15.95), Dibenzo(a,h)antraceno (21.36) e 

Benzo(a,h,i)perileno (22.83).  
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Figura 4.20 – Cromatograma dos derivados do óleo diesel presentes na solução oleosa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.21 mostra o cromatograma da amostra do sétimo ensaio, onde se 

observou o pior índice de remoção dos derivados do óleo, dos planejamentos fatoriais 2
3
 

estudados anteriormente. Essa amostra corresponde à solução oleosa após o contato com 

a bentonita na forma natural. Observou-se que, dos 15 HPAs prioritários presentes na 

solução oleosa, a bentonita consegue reduzir suas concentrações a níveis inferiores ao 

limite de detecção do aparelho para apenas dois, o dibenzo(a,h)antraceno e 

Benzo(a,h,i)perileno. Os demais HPAs, descritos anteriormente, aparecem no 

cromatograma, sendo que alguns deles aparecem com a concentração semelhante à 

apresentada no branco, indicando a baixa capacidade de remoção dos componentes do 

óleo pela argila não hidrofobizada. Esses resultados podem ser vistos mais adiante na 

tabela 4.13. 
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Figura 4.21 – Cromatograma da amostra da solução oleosa após o contato com a bentonita na forma 

natural conforme o planejamento fatorial 23 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.22 corresponde ao resultado da análise da amostra correspondente ao 

sexto ensaio do planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada a 5 % com óleo de 

linhaça, tabela 4.5. Neste caso, observa-se, através da tabela 4.13, que dois terços dos 

HPAs presentes na solução oleosa foram removidos, sendo detectados apenas o 

Naftaleno (5.01), Fenantreno (8.72), Antraceno (8.72), Benzo(b)fluoranteno (14.77) e 

Benzo(k)fluoranteno (14.77). Também foi observado o desaparecimento de picos 

característicos de uma infinidade de outras substâncias não identificadas, além da 

diminuição na intensidade de muitos outros picos, indicando que o material apresenta 

grande potencial para aplicação como removedor de derivados solúveis do óleo diesel. 
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Figura 4.22 – Cromatograma da amostra da solução oleosa do sexto ensaio do planejamento 

fatorial 23 da bentonita hidrofobizada com óleo linhaça a 5%. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.23 apresenta o cromatograma da solução oleosa do quarto ensaio para 

o planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça a 10%. Neste 

caso, esperava-se que com o aumento do agente hidrofobizante ocorreria uma maior 

remoção dos HPAs, porém a quantidade detectada foi ligeiramente maior que quando a 

amostra foi tratada com a bentonita hidrofobizada a 5 % com o mesmo hidrofobizante. 

Porém neste ensaio observou-se a supressão de 94,5% na fluorescência total em relação 

ao branco, mostrando-se um excelente material para aplicação como removedor de 

derivados de óleo solúveis. Os HPAs remanescente na solução oleosa após o contato 

com a argila modificada a 10% foram: Naftaleno (5.01), Fenantreno (8.71), Antraceno 

(8.71), Pireno (10.49), Benzo(a)fluoranteno (12.29), Criseno (12.29) 

Benzo(k)fluoranteno (15.14). Como o cromatograma foi apresentado na forma 

normalizada, não foi possível observar a remoção das demais substâncias devido à 

intensidade elevada de um componente que aparece no tempo de retenção igual a 11, 16 

minutos. 
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Figura 4.23 – Cromatograma da amostra da solução oleosa do quarto ensaio após o planejamento fatorial 

23 da bentonita hidrofobizada com óleo linhaça a 10% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.24 mostra o cromatograma da solução oleosa para o ensaio mais 

importante do planejamento fatorial 2
3
, segundo ensaio da bentonita hidrofobizanda 

com parafina a 5 %. O resultado mostra através da tabela 4.13, que cerca de um terços 

dos HPAs presentes na solução oleosa são removido, indicando que dois terços 

permanece na solução oleosa, com supressão de cerca de 90 % na fluorescência. Os 

HPAs que foram detectados na análise foram, Naftaleno (5.01), Fenantreno (8.72) 

Antraceno (8.79), Fluoranteno (10.27), Pireno (10.27), Benzo(a)antraceno (12.25), 

Criseno (12.25), Benzo(b)fluoranteno (14.73), Benzo(k)fluoranteno (12.73) e 

Benzo(a)pireno (15.93). A figura abaixo mostras também que, inúmeras substâncias 

ainda permanecem em concentrações elevadas após a realização do ensaio, observadas 

pela intensidade dos picos, indicando que a parafina é um hidrofobizante com potencial 

inferior ao óleo de linhaça. 



86 

 

Figura 4.24 – Cromatograma referente ao segundo ensaio do planejamento fatorial 23 com a bentonita 

hidrofobizada com parafina a 5%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

A figura 4.25 mostra assim com os cromatograma anteriores picos de 

substâncias fluorescentes da solução oleosa em estudo. Essa solução corresponde ao 

oitavo ensaio do planejamento fatorial 2
3
 da bentonita hidrofobizada com parafina a 

10%. Observa-se que com o aumento do agente hidrofobizante parafina de 5 para 10%, 

ao contrario do agente hidrofobizante linhaça, ocorre uma maior remoção de HPAs 

prioritários. No entanto, no planejamento fatorial associado a esse material não se 

observou supressão na fluorescência em nenhum dos ensaios. Esse resultado pode 

indicar que a bentonita hidrofobizada com 10 % de parafina pode ter a capacidade de 

remover em maior quantidade outras espécies fluorescentes presentes no óleo. 

Correlacionando o cromatograma na tabela 4.11, os 88 % de adsorção de fluorescentes 

pela argila, a maior parte é atribuída aos HPAs. Os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos presentes na solução oleosa após a interação com a bentonita modificada a 

10% com parafina foram: Naftaleno (5.01), Fenantreno (8.72), Antraceno (8.71), 

Benzo(a)antraceno (12.28), Criseno (12.28), Benzo(b)fluoranteno (14.72), 

Benzo(k)fluoranteno (14.72) e Benzo(a)pireno (15.94). 
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Figura 4.25 – Cromatograma da amostra da solução oleosa do oitavo ensaio após o planejamento fatorial 

23 da bentonita hidrofobizada com parafina a 10%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
 

Tabela 4.13 – Concentrações dos HPAs contidos na solução oleosa (S.O) e após ser submetida aos 

melhores e piores ensaios: bentonita hidrofobizada com 5 % com óleo de linhaça (BL 5%),  bentonita 

hidrofobizada com 10 % com óleo de linhaça (BL 10%), bentonita hidrofobizada com parafina a 5 % (BP 

5%), bentonita hidrofobizada com parafina a 5 % (BL 10%) e à bentonita na sua forma natural (BNT). 

Concentrações 

HPAs (S.O) BTN BL 5% BL10% BP 5% BP 10% Unidade 

Naftaleno 0,181 0,065 0,032 0,032 0,032 0.032 ppm 

Acenaftileno 0,059 0,047 - - - - ppm 

Acenafteno 0,061 0,045 - - - - ppm 

Fluoreno 0,148 0,046 - - - - ppm 

Fenantreno 0,361 0,048 0,043 0,043 0,043 0,043 ppm 

Antraceno 0,110 0,054 0,049 0,049 0,049 0,049 ppm 

Fluoranteno 0,058 0,049 - - 0.049 - ppm 

Pireno 0.088 0,088 - 0,050 0,051 - ppm 

Benzo(a)antraceno 0,114 0,053 - 0,053 0,053 0,053 ppm 

Criseno 0,099 0,054 - 0,054 0,054 0,054 ppm 

Benzo(b)fluoranteno 0,059 0,054 0,054 - 0.055 0,054 ppm 

Benzo(k)fluoranteno 0,063 0,059 0,059 0,059 0,060 0,060 ppm 

Benzo(a)pireno 0,058 0,056 - - 0,056 0,056 ppm 

Dibenzo(a,h)antraceno 0.058 - - - - - ppm 

Benzo(a,h,i)perileno 0,053 - - - - - ppm 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

Os resultados da tabela 4.13 mostram que a bentonita na sua forma natural 

adsorve em termos de concentrações praticamente a metade dos hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos em estudo com exceção do Dibenzo(a,h)antraceno e 

Benzo(a,h,i)perileno que remove toda concentração contida na solução oleosa. Com a 
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hidrofobização da bentonita foi visto que o modificante óleo de linhaça a 5% consegue 

remover mais HPAs comparando com a bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça a 

10%. Já para a bentonita hidrofobizada com parafina ocorre o inverso do que foi 

argumentada para o óleo de linhaça, a bentonita hidrofobizada a 10% adsorve melhor 

que a de 5%. Era de se esperar que com o aumentar o hidrofobizante a argila adsorvesse 

mais, fato este não ocorre para o modificante óleo de linhaça. Para o hidrofobizante 

parafina, era de se esperar que com o aumento do agente hidrofobizante o material 

removesse mais HPAs e outras espécies fluorescentes, logo associando o resultado do 

último ensaio na tabela 4.11 com o resultado da cromatografia mostrada na tabela 4.13 

para BP 10%, bentonita hidrofobizada a 10% com parafina, percebe-se que a maior 

parte da adsorção é HPAs.  

 

 

4.3.8 Avaliação da capacidade de adsorção da bentonita hidrofobizada 

 

 

As figuras seguintes mostram os resultados do estudo da capacidade de adsorção 

dos componentes do óleo para a bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça e parafina 

a 5%. O estudo foi repetido para diferentes volumes da solução oleosa, utilizando-se 

uma única amostra de 1,0 g do material adsorvente, ou seja, ao final de cada 

experimento o material era regenerado por filtração seguida de secagem, seguido da 

realização de um novo ensaio. Os volumes de solução oleosa usados fora 50, 100, 200, 

300, 400 e 500 ml. A resposta foi avaliada pelo percentual de supressão da fluorescência 

após a realização do ensaio, da mesma forma realizada para os dados dos planejamentos 

fatoriais.  

 

 

4.3.8.1 Capacidade de adsorção da bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça a 5%. 

 

 

A figura 4.26 mostra o comportamento da adsorção das espécies fluorescentes 

para a amostra contendo 5 % de parafina, onde podemos observar que há uma 

diminuição de cerca de 10% na resposta do primeiro para o segundo ensaio. Do segundo 

ao quito ensaio a resposta não variou muito, apesar do aumento no volume. Esse 
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comportamento se assemelha ao apresentado para os planejamentos anteriores, onde o 

efeito do fator volume era quase insignificante. A incorporação das espécies 

hidrofóbicas à argila a cada etapa do ensaio mantém a capacidade de remoção. Talvez 

esse seja o motivo pelo qual a capacidade de remoção se mantém quase constante a 

partir do segundo ensaio. No quinto ensaio observou-se uma queda brusca na 

capacidade de adsorção. Provavelmente não houve saturação da argila, porém a 

bentonita é um material conhecidamente hidrofílico, portanto, com a seqüência dos 

ensaios pode ter havido uma absorção de água pela a argila, provocando um aumento na 

hidrofelicidade do material. 

Figura 4.26 – Mostra a capacidade de adsorção de 1g da bentonita hidrofobizada com linhaça para 

volumes de 50, 100, 200, 300, 400 e 500 mL da solução oleosa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

 

4.3.8.2 Capacidade de adsorção da bentonita hidrofobizada com parafina a 5%. 

 

 

A figura 4.27 mostra o comportamento do estudo realizado para a bentonita 

hidrofobizada com 5 % de parafina. O resultado mostra uma capacidade de remoção 

semelhante à observada para o material hidrofobizado com a óleo de linhaça, apenas no 

primeiro ensaio. A partir do segundo ensaio a resposta caiu para cerca de 70 %, onde se 

observou uma ligeira diminuição na capacidade de adsorção com a seqüência do 

experimento, chegando a cerca de 50 % de remoção no quinto ensaio. Esse resultado 
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reforça a idéia de que a bentonita hidrofobizada com óleo de linhaça apresenta uma 

maior capacidade de remoção de HPAs que quando hidrofobizada com parafina na 

mesma proporção. 

Figura 4.27 – Mostra a capacidade de adsorção de 1g da bentonita hidrofobizada com parafina para 

volumes de 50, 100, 200, 300, 400 e 500 mL da solução oleosa 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 
 

 

“Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do 

espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e 

utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de 

sua inteligência”. 

 (Augusto Cury) 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A partir da interpretação dos resultados, chegou-se às seguintes conclusões: 

A metodologia utilizada na hidrofobização produz um material bastante 

homogêneo, tanto com o óleo de linhaça (líquido) quanto com a parafina (sólido), com a 

vantagem do processo se dar a temperaturas baixas, ao contrário dos métodos 

apresentados na literatura que utilizam temperaturas elevadas (referencias). Desta 

forma, o método desenvolvido permite hidrofobizar diferentes tipos de matrizes sólidas 

com diferentes hidrofobizantes sólido ou líquidos. 

A análise termogravimétrica mostrou coerência entre a relação argila-

hidrofobizante, independente da relação percentual entre ambos e do tipo de 

hidrofobizante.   

A análise por infravermelho mostra a presença das transições características dos 

grupamentos funcionais da argila. Após a hidrofobização observou-se o surgimento das 

transições relativas ao hidrofobizante específico. Também se observou um crescimento 

dos picos característicos do hidrofobizante com o aumento do seu percentual sobre a 

argila, indicando uma coerência com os resultados da análise termogravimétrica. 

Através do planejamento fatorial 2
3
 observou-se que, dentre os fatores 

estudados, a hidrofobização foi o fator mais importante e mostrou que a adsorção é mais 

efetiva em seu nível superior. 

O tempo de exposição do material à solução oleosa e volume da solução também 

se mostraram importantes na adsorção dos HPAs, porém em menor grau de 

importância.  

A análise de fluorescência juntamente com a cromatografia mostrou-se bastante 

importantes como técnicas quantificação dos HPAs. De acordo com os resultados da 

cromatografia, a hidrofobização com óleo de linhaça produz um material com maior 

eficácia na adsorção de HPAs do que a parafina.  
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O material obtido a partir da hidrofobização da argila com óleo de linhaça 

apresentou maior eficiência tanto em relação ao número de HPAs removidos da solução 

quanto em relação à quantidade de cada um deles, quando comparado com o material 

obtido a partir da hidrofobização com parafina. 

 

 

5.1 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

* Realizar estudos no processo de hidrofobização com outras matérias orgânicas do tipo 

cera de carnaúba, óleo de girassol e etc. 

 

* Fazer um estudo completo, utilizando água produzida de um poço de petróleo. 

 

* Determinar concentrações de HPAs em amostras de água produzida e realizar 

possíveis regenerações das amostras de bentonita utilizadas no processo, através de 

tratamento biológico. 

* Reaproveitar o material, após saturação, como agente removedor de óleo insolúvel 

simulando derramamentos de petróleo. 
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ANEXO – Tabela 1 Matriz completa de um planejamento fatorial 2
4
 com seus 

respectivas fatores principais e de interações. 

 

 

 

 

ENSAIOS 1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 1234 

1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 

2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 

4 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 

5 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

8 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

9 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

10 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 

11 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

13 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 

14 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 

15 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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