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RESUMO
A água produzida é o maior volume de descarte de líquidos gerados durante a
produção e processamento de petróleo e gás natural e, a sua composição pode conter vários
compostos tóxicos naturais, dentre eles têm-se os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPA), cuja presença causa efeitos nocivos ao meio ambiente. O presente trabalho realizou
um estudo sobre a remoção de 15 HPA em água produzida utilizando sistema
microemulsionado. Para isso, foi desenvolvido um diagrama de fases pseudoternário
constituído por água produzida enriquecida com HPA, como fase aquosa (FA), n-hexano
como fase oleosa (FO) e n-butanol e CTAB como cotensoativo (C) e tensoativo (T),
respectivamente, a uma razão C/T = 4. A partir da construção do diagrama foi escolhido um
ponto com uma alta porcentagem de FA para testar o tratamento, na região de interesse,
Winsor II (WII). Esse ponto (90% FA, 5% FO e 5% C/T) foi avaliado de duas maneiras:
utilizando um precursor da formação de microemulsão, utilizando como FA a água produzida
obtida e a matéria ativa (C/T) para a obtenção da microemulsão formada nesse ponto, e a
própria microemulsão obtida nesse ponto. A avaliação qualitativa, realizada por meio de
espectroscopia de fluorescência, mostrou que houve tratamento da água produzida para ambos
os métodos, porém, a avaliação quantitativa, realizada por meio de cromatografia líquida de
alta eficiência com detector de fluorescência (HPLC-FLD), mostrou que a extração utilizando
a microemulsão foi mais eficiente. Com isso, foi realizado um planejamento experimental
simplex centróide para que o estudo da influência das fases fosse mensurado e, assim, fosse
possível identificar o ponto ótimo de extração. As amostras foram analisadas por HPLC-FLD
e seus resultados mostraram que cada HPA apresentou uma superfície de resposta diferente,
porém todos apresentaram um máximo de extração no ponto de microemulsão com a
composição 90% FA, 5% FO e 5% C/T. Esse resultado mostra que essa técnica é promissora
para o tratamento da água produzida na remoção de HPA, constituindo-se em uma alternativa
para o tratamento desse rejeito.

Palavras-Chaves: Água produzida, HPA, microemulsões, tensoativo.
v

ABSTRACT

Produced water is the largest volume of disposal fluids generated during the
production and processing of petroleum and natural gas and its composition can contain
several toxic compounds, among them are the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH),
whose presence causes harmful effects to the environment. This paper discusses a study on
the removal of 15 PAH in produced water using a microemulsion system. For this, it was
developed a pseudo-ternary phase diagram consisting of produced water enriched with PAH,
as the aqueous phase (AP), n-hexane as oily phase (OP) and n-butanol and CTAB as
cosurfactant (C) and surfactant (T), respectively, to a right C/T = 4. From the diagram's
construction was chosen a spot with a high percentage of AP to test the treatment in the region
of interest, Winsor II (WII). This spot (90% AP, 5%C/T and 5% OP) was evaluated in two
ways: using a precursor of microemulsion formation only with the AP and the active matter
and microemulsion formed at that point, by adding the OP. The qualitative assessment,
carried out by means of fluorescence spectroscopy, showed that there was water treatment for
both methods, however, the quantitative assessment, carried out by means of high
performance liquid chromatography with fluorescence detector (HPLC-FLD), showed that
extraction using microemulsion was more efficient. With that, it was performed an simplex
centroid experimental planning for the study of the influence of the phases and, thus, it was
possible to identify the best point of extraction. The samples were analyzed by HPLC-FLD
and its results showed that each PAH presented a different response surface, but all of them
showed a maximum extraction at the point with microemulsion composition of 90% AP, 5%
C/T and 5% OP. This result shows that this technique is promising for the treatment of
produced water in removing HPA, constituting an alternative to the treatment of this reject.

Keywords: Produced water, PAH, microemulsions, surfactant.
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“Portanto, vos asseguro: Pedi, e
vos será concedido; buscai e
encontrareis; batei e a porta será
aberta para vós. Pois todo o que
pede recebe; o que busca encontra;
e a quem bate se lhe abrirá.”
(Mateus 7. 9-10).

vii

AGRADECIMENTOS
Quem me acompanhou desde o início sabe o quanto foi difícil continuar até o fim,
poisestive perdida no mundo da química e por algum tempo eu quis desistir de tudo, mas o
Senhor me deu forças e colocou pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram em
todos os aspectos nesse trabalho.
Agradeço à Deus pois força para começar um novo dia nunca me faltaram.
Ao meu orientador, o Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva, e à minha coorientadora,
Prof. Dra. Teresa Neuma de Castro Dantas, pela orientação, por toda paciência (e foi muita)
comigo e principalmente por toda confiança em mim depositada para realização desse
trabalho.
Aos meus pais, Gessé e Ivonete, por terem me apoiado na escolha de vir para Natal
começar uma nova vida.
Ao meu namorado, meu maior exemplo de que nunca se deve desistir.
À minha grande família Rocha,Flaviane, Fábio, Gilberto, Tia Julieta, Jaisa,
Wellington, Juliana, Marilene, Jailda, Vivi, Vanessa, Jacilda, Leandro e em especial à Jacira,
pelo abrigo, comida e, principalmente, pelos momentos de descontração. Esses 31 meses na
presença de vocês jamais serão esquecidos.
Às minhas tias Kell, Naurinha e Lalinha por nunca terem perdido a fé em mim.
Aos meus grandes amigos, conquistados na UFCG,Endyara, Rafael, Safyra e Thiago
por sempre me fazerem companhia (no WhatsApp) quando precisei, me extraindo sorrisos em
todos os momentos e à Renan por me acompanhar todos os dias nos dias de luta e nos dias de
glória, incluindo no RU.
Ao NUPPRAR e ao LTT não só pela estrutura, apoio e suporte à minha pesquisa, mas
principalmente por todas as amizades que fiz: Evelyne, Mara, Álvaro, Vivi, Fabíola, Júlio,
Karina,Dona Fran e Seu Ota,Bruna, Larissa, Tarcila, Greg, Breno, Izabel, Raoni, Rina, Phillip
e principalmente Letícia (minha primeira amiguinha), muito obrigada.
À Yasmine, Aéciae Emily eu gostaria de agradecer em particular por terem me
acompanhado no dia a dia desta pesquisa com todo tipo de ajuda que pudessem, orientações e
ensinamentos.
E, finalmente, à CAPES, por financiar essa pesquisa.

viii

LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1

Quantidade de água produzida nos campos brasileiros em produção no
período de janeiro a outubro de 2016 .............................................................

22

Figura 2.2

Teor de óleo por unidade de água produzida descartada (2011-2015) ...........

24

Figura 2.3

Estrutura e Nomenclatura dos HPA ................................................................

27

Figura 2.4

Representação esquemática de uma molécula de tensoativos ........................

29

Figura 2.5

Esquema de adsorção e orientação na interface líquido-líquido .....................

29

Figura 2.6

Processo de micelização em função da concentração de tensoativos .............

32

Figura 2.7

Representação esquemática das estruturas micelares .....................................

33

Figura 2.8

Representação da região de microemulsão em um diagrama ternário ............

36

Figura 2.9

Representação da região de microemulsão em um diagrama quaternário .......

37

Figura 2.10

Representação da região de microemulsão em um diagrama pseudoternário....

37

Figura 2.11

Representação

das

estruturas

de

microemulsãoem

um

diagrama

pseudoternátio .................................................................................................
Figura 2.12

38

Influência da temperatura, salinidade de concentração de cotensoativo na
formação de microemulsão .............................................................................

Figura 2.13

40

Influência da razão C/T para o sistema tensoativo aniônico/água/álcool
isoamílico/óleo vegetal...................................................................................

Figura 5.1

42

Diagrama pseudoternário do sistema CTAB/n-butanol/ água produzida/ nhexano utilizado na extração dos HPA...........................................................

Figura 5.2

59

Espectros de fluorescência referentes ao branco, branco do C/T (BT), água
tratada (AT), água produzida (AP) e ao n-butanol (N_BUT) .........................

Figura 5.3

60

Cromatograma comparativo entre a água produzida enriquecida com 10 µg/L
(AP_10b) e seus respectivos tratamentos utilizando o precursor de
microemulsão (10b_Prec) e a microemulsão (10b_Mic) ................................

Figura 5.4

60

Cromatograma comparativo entre a água produzida enriquecida com 40 µg/L
(AP_40b) e seus respectivos tratamentos utilizando o precursor de
microemulsão (40b_Prec) e a microemulsão (40b_Mic) ................................

Figura 5.5

61

Cromatograma comparativo entre a água produzida enriquecida com 100
µg/L (AP_100b) e seus respectivos tratamentos utilizando o precursor de
microemulsão (100b_Prec) e a microemulsão (100b_Mic)............................

Figura 5.6

62

Representação do modelosimplex centroide para o sistema CTAB/ n-butanol/
ix

água produzida/ n-hexano utilizado no processo

de

remoção

de

HPA.................................................................................................................
Figura 5.7

64

Superfícies de resposta e diagrama de Pareto para o naftaleno e acenaftaleno
................................................................................................................

66

Figura 5.8

Superfície de resposta e diagrama de Pareto para o acenafteno .....................

68

Figura 5.9

Superfície de resposta e diagrama de Pareto para o fluoranteno ....................

69

Figura 5.10

Superfícies de resposta e diagrama de Pareto para o fenantreno e antraceno
..................................................................................................................

70

Figura 5.11

Superfície de resposta e diagrama de Pareto para o pireno............................

71

Figura 5.12

Superfícies de resposta e diagrama de Pareto para o criseno e o
benzo(a)antraceno ......................................................................................

Figura 5.13

73

Superfícies de resposta para o (a) benzo(a)pireno, (b) benzo(b)fluoranteno e
(c) benzo(k)fluoranteno, (d) dibenzeno(a,h)antraceno, (e)benzo(g,h,i)perileno
.................................................................................................................

Figura 5.14

74

Diagramas de Pareto para o (a) benzo(a)pireno, (b) benzo(b)fluoranteno e (c)
benzo(k)fluoranteno,

(d)

dibenzeno(a,h)antraceno,

(e)benzo(g,h,i)perileno..................................................................................

75

x

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1

Produção de petróleo e água na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande
do Norte, no período de janeiro a outubro de 2016......................................

Tabela 4.1

Comprimentos de onda de excitação (λ EX) e emissão (λEM) para os HPA
individuais....................................................................................................

Tabela 5.1

21

55

Porcentagem de remoção de HPA em água produzida tratada, nas
concentrações de 10, 40 e 100 µg/L, utilizando o precursor e a

Tabela 5.2

microemulsão, respectivamente...................................................................

62

Composição dos pontos de extração calculadas...........................................

64

xi

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
BTEX – Benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno
C/T – Cotensoativo/Tensoativo
CMC – Concentração Micelar Crítica
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CTAB – Brometo de Cetiltrimetilamônio
DHHS – Departamento de Saúde e Serviços Humanos
ELL – Extração líquido-líquido
ELLME – DES – Microextração por emulsificação líquido-líquido baseado em solvente
eutético profundo
FTIR – Espectrometria do Infravermelho por Transformada de Fourier
GC – DAD – Cromatografia gasosa acoplada com detector de arranjo de diodo
GC – FID – Cromatografia gasosa acoplada com detector de fotoionização
GC – MS – Cromatografia gasosa por espectrometria de massa
GPFDA – Detector de fluorescência com fase gasosa
HPA – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos
HPLC-FLD – Cromatografia líquida de altaeficiência com detector de fluorescência
IARC – Agência Internacional de Pesquisa de Câncer
IUPAC – União Internacional de Química Pura e Aplicada
LC-UV – Cromatografia líquida acoplada com ultravioleta
LIMF – Detector de fluorescência induzido por laser molecular
OGP – AssociaçãoInternacional de Produtores de Óleo e Gás
SPE – Extração em fase sólida
SPME –Microextração em fase sólida
TLC-FLD – Cromatografia de camada delgada com detector de fluorescência
USEPA – Agência de Proteção Ambiental Americana
STD – Sólidos totais dissolvidos
VSA – LLME WI – Winsor I
WII – Winsor II
WIII – Winsor III
WIV – Winsor IV
xii

SUMÁRIO

CAPÍTULO 01

CAPÍTULO 02

INTRODUÇÃO GERAL ............................................................................

15

1.1 – Introdução ............................................................................................

16

1.2 – Objetivos................................................................................................

17

ASPECTOS TEÓRICOS ...........................................................................

19

2 – Aspectos Teóricos ...................................................................................

20

2.1 – Água Produzida .....................................................................................

20

2.1.1 – Formação ....................................................................................

20

2.1.2 –Composição ................................................................................

23

2.1.2.1 – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos .......................

25

2.1.2.1.1 – Técnicas de determinação de HPA ....................

27

2.2 –Tensoativos ............................................................................................

28

2.2.1 – Definição......................................................................................

28

2.2.2 – Tipos de Tensoativos ..................................................................

30

2.2.2.1 – TensoativosCatiônicos ...................................................

30

2.2.2.2 – Tensoativos Aniônicos...................................................... 30
2.2.2.3 – Tensoativos Anfóteros e Zwitteriônicos ..........................

31

2.2.2.4 – Tensoativos Não-Iônicos .................................................

31

2.2.3 – Propriedades ................................................................................

31

2.2.3.1 – Concentração MicelarCrítica .........................................

31

2.2.3.2 –Micelização ....................................................................

33

2.3 – Microemulsões .....................................................................................

34

2.3.1 – Classificação deWinsor ..............................................................

35

2.3.2 – Diagramas de Fases ...................................................................

36

2.3.2.1 – Diagrama de Fases Ternário ...........................................

36

2.3.2.2 – Diagramade FasesQuaternário .......................................

36

2.3.2.3 – Diagramade FasesPseudoternário ...............................

37

2.3.3 – Fatores que influenciam o comportamento das microemulsões .

38

2.3.3.1 – Natureza do Tensoativo ..................................................

38

2.3.3.2 – Natureza do Cotensoativo ..............................................

39

2.3.3.3 – Natureza da FaseApolar ................................................

39

2.3.3.4 –Temperatura ...................................................................

40

2.3.3.5 –Salinidade ........................................................................

41

2.3.3.6 –Razão C/T ......................................................................

41

2.4 – Planejamento Experimental ..........................................................

42

xiii

CAPÍTULO 03

CAPÍTULO 04

ESTADO DA ARTE ...................................................................................

44

3 – Estado da Arte ..........................................................................................

45

3.1 – Extração e análise de HPA ............................................................

45

3.2 - Análise e remoção de HPA utilizando microemulsões ...................

48

METODOLOGIA ........................................................................................

50

4 – Metodologia ..............................................................................................

51

4. 1 – Reagentes, Solventes e Padrões ....................................................

51

4. 2 – Equipamentos.................................................................................

51

4. 3 – Obtenção da água produzida.....................................................

52

4. 4 – Determinação da região de microemulsão..................................

52

4. 5 – Métodos de extração de HPA: testes preliminares .....................

52

4.5.1 – Utilização de mistura ativa como precursor de

CAPÍTULO 05

microemulsão...................................................................................

52

4.5.2 – Utilização de microemulsão na extração de HPA............

53

4.6 – Teor de Tensoativos.....................................................................

53

4.7 – Procedimento de análise de HPA................................................

53

4.7.1 – Espectroscopia de Fluorescência......................................

54

4.7.2 – Extração líquido-líquido...................................................

54

4.7.3 – HPLC-FLD ......................................................................

55

4.8 – Planejamento Experimental ........................................................

55

RESULTADOS E DISCUSSÃO...............................................................

57

5 – Resultados e Discussão .........................................................................

57

5.1 – Obtenção do Diagrama ..........................................................................

57

5.2 – Métodos de extração de HPA: Testes preliminares ...............................

59

5.2.1 – Utilização de mistura ativa como precursor de microemulsão e
da microemulsão na extração de HPA ....................................

59

5.3 – Estudo da extração de HPA de água produzida utilizando o sistema
microemulsionado ...........................................................................................

64

5.3.1 – Superfícies de resposta ................................................................

65

5.4 – Teor de Tensoativos ....................................................................

77

CONCLUSÕES..............................................................................................

78

6 – Conclusões .............................................................................................

79

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................

80

CAPÍTULO 06

xiv

Capítulo 1
INTRODUÇÃO GERAL
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Capítulo 1: Introdução

1. INTRODUÇÃO
A água produzida é um subproduto da produção e processamento de óleo e gás
natural. É o maior volume de descarte de líquidos gerados nesses processos podendo
chegar a dez vezes o volume de óleo produzido durante o tempo de vida do reservatório.
A composição química desse efluente pode conter vários compostos tóxicos de
origem natural, tais como frações de aromáticos voláteis do óleo (como benzeno,
tolueno, xileno e etilbenzeno – BTEX), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA),
ácidos orgânicos, fenóis e fenóis alquilados, metais, radionuclídeos e alta salinidade.
Os HPA fazem parte de uma família de compostos com dois ou mais anéis
aromáticos condensados com baixa solubilidade em água e volatilidade. Sua
solubilidade e volatilidade diminuem com o aumento do número de anéis. Apesar de
constituírem uma classe importante de compostos orgânicos presentes na composição
do petróleo, sua concentração é muito baixa em relação aos outros hidrocarbonetos
constituintes do petróleo (DENIS et al., 2012).
Dados da Associação Internacional dos Produtores de Óleo e Gás (OGP, 2005)
mostram que a contribuição dos compostos aromáticos na composição da água
produzida chega a 3,2% dos quais os HPA de massa molecular mais elevada (> 3 anéis)
não chegam a 0,2%. Embora o teor de aromáticos na água produzida seja baixo, seu
destino e efeitos ao meio ambiente são nocivos e sua ocorrência tem sido estudada com
consideráveis detalhes. Segundo Mazzuco (2004), HPA de até três anéis aromáticos são
compostos extremamente tóxicos, enquanto que os de alto peso molecular são
considerados genotóxicos.
Uma das formas de minimizar a não agressão ao meio ambiente com o descarte
desse tipo de efluente é tratá-lo adequadamente antes do seu destino final. Atualmente o
tratamento da água produzida se resume em duas partes: separação de gases, sólidos e
óleo livre; e a separação de óleo emulsionado. Inúmeros processos de tratamento têm
sido cada vez mais estudados visando uma otimização do custo-benefício para as
empresas. Dentre as técnicas que vêm sendo estudadas para solucionar a problemática
apresentada, o uso de microemulsões para o tratamento de água produzida tem
apresentado resultados muito promissores.
As microemulsões são sistemas dispersos macroscopicamente homogêneos
formados a partir da solubilização espontânea de dois líquidos imiscíveis (água-óleo) na
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presença de um tensoativo e, se necessário, um cotensoativo (LINDMAN;
DANIELSSON, 1981).
Na literatura há um grande número de registros que apresentam a utilização
dessa técnica na remoção de metais. Entretanto, os sistemas microemulsionados ainda
não foram introduzidos na remoção de compostos orgânicos em água produzida do
petróleo, o que serve de motivação para o desenvolvimento deste trabalho cujo objetivo
é remover os HPA dessa matriz utilizando esse tipo de sistema.
O presente trabalho apresenta os resultados obtidos através da aplicação de um
sistema microemulsionado, como forma de tratamento de água produzida, na remoção
de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Assim, o mesmo foi divido em seis
capítulos. Primeiramente tem-se essa uma introdução geral da abordagem principal do
trabalho e seus objetivos. Os aspectos teóricos referentes à água produzida, o uso de
tensoativos na indústria do petróleo e os sistemas microemulsionados estão discutidos
no capítulo 2. No capítulo 3 é feito um estado da arte referente à estudos relacionados a
este trabalho, destacando trabalhos da literatura que relataram métodos de extração e
remoção de HPA e também a utilização de técnicas de remoção de orgânicos utilizando
sistemas microemulsionados. O capítulo 4 apresenta uma relação de materiais,
equipamentos e procedimentos utilizados na execução desse trabalho, bem como sua
metodologia. No capítulo 5 apresenta-se e discute-se os resultados obtidos. As
conclusões são apresentadas no capítulo 6 e, por fim, as referências bibliográficas.
1.1.OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é utilizar sistemas microemulsionados, no
equilíbrio Winsor II, no tratamento de água produzida do petróleo, visando à remoção
de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA).
Como objetivos específicos, têm-se:
 Otimização do método de extração líquido-líquido (ELL) para determinação
dos compostos de interesse (HPA) pela técnica de cromatografia líquida de
alta eficiência com detector de fluorescência (HPLC-FLD).
 Escolha do sistema de extração e determinação dos diagramas de fases dos
sistemas escolhidos, utilizando água produzida como fase aquosa;
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 Estudo da influência da razão C/T e da fase óleo nos sistemas
microemulsionados;
 Aplicar o sistema escolhido (Winsor II – WII) na remoção de HPA;
 Utilizar a mistura ativa C/T como precursor de microemulsão visando à
extração de HPA.
 Determinar a eficiência de remoção HPA por microemulsão e pelo sistema
precursor de microemulsão;
 Otimizar o método escolhido através de planejamento experimental simplex
centróide para escolha das melhores condições de extração.
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2. ASPECTOS TEÓRICOS
2.1. ÁGUA PRODUZIDA

2.1.1. Formação
Nos processos de exploração e produção de petróleo, tanto a água quanto o gás
natural podem ser encontrados como subprodutos associados. A separação destes
fluidos na formação geológica é um processo natural devido à diferença de densidade
entre eles.
A partir da matéria orgânica depositada com sedimentos, tem-se origem o
petróleo. Para que haja a acumulação de uma reserva de petróleo, faz-se necessário,
após seu processo de geração em um ambiente com temperatura adequada, que ocorra a
migração para rochas permeáveis adjacentes, e que estas possuam em suas estruturas
armadilhas geológicas, que interrompam o seu movimento. Antes do aprisionamento
dos compostos orgânicos em rochas, estas foram naturalmente saturadas com água
salina. Com a migração dos hidrocarbonetos de baixa densidade para essas localidades
de aprisionamento natural, há o deslocamento da água salina da formação. Finalmente,
as rochas reservatório comportam tanto os hidrocarbonetos quanto a água. Apesar da
segregação da água no reservatório, ele pode ainda estar em contato com aquíferos.
Dessa forma, percebe-se que a água produzida junto com o petróleo pode ser
proveniente de várias fontes, que incluem: água presente nos reservatórios, contato com
aquíferos e água injetada em projetos que visam aumentar a recuperação de petróleo
(THOMAS, 2004; FAKHRU’L-RAZI et al., 2009).
A quantidade de água que pode vir a ser produzida está associada aos mecanismos
de produção e ao estágio de vida do campo produtor (SENA, 2011). Os mecanismos de
produção podem ser naturais ou artificiais. Quando natural, a água é encontrada na
formação devido à existência de aquíferos subjacentes à zona de óleo, que se expandem
e invadem essa zona à medida que a pressão do reservatório diminui. Quando artificial,
existe o procedimento de injeção de água ou vapor para manutenção da pressão do
reservatório, quando o mesmo encontra-se em baixa produção.
Em média, para cada barril de petróleo produzido, são gerados 3 a 7 barris de água
e, à medida que os campos ficam maduros e aumenta a produção de óleos pesados,
maior a tendência de aumento da quantidade de água produzida. Nas atividades de
exploração e produção, a água responde por 98% de todos os efluentes gerados
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(KUNERT, 2007). Água adicional é injetada no reservatório para sustentar a pressão e
alcançar níveis maiores de recuperação. Ambas, água de formação e injetada, são
produzidas junto da mistura de hidrocarbonetos, sendo necessário, na superfície, o uso
de processos de separação a fim de extrair a água das correntes de óleo e gás
(FAKHRU’L-RAZI et al., 2009).
Dados da Associação Internacional de Produtores de Óleo e Gás (OGP),
informam que o volume mundial da água produzida em 2014 foi aproximadamente 1,7
vezes o de produção de hidrocarbonetos. As empresas associadas reportaram uma
quantidade de 1,073 milhões de toneladas de água produzida descartada: 89% em
operações offshore e apenas 11% de água produzida em operações onshore, em 2015,
onde, para cada tonelada de hidrocarboneto produzido (isso inclui óleo, condensados e
gás), 0,5 toneladas de água produzida foram descartadas e 1,1 toneladas de água
produzida foram reinjetadas (OGP, 2015; OGP, 2016).
No Brasil, no período de janeiro a outubro de 2016, apenas 34% da produção de
fluidos correspondeu ao petróleo; os outros 66% foi produção de água. Dados da
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apresentados na
Figura 2.1, mostram que a produção de água nos campos que se encontram atualmente
em

produção

atingiu

aproximadamente

159

milhões

de

metros

cúbicos,

aproximadamente 73 milhões ao descarte superficial e cerca de 2 milhões foi destinado
à injeção para descarte, que é o equivalente ao volume de petróleo que foi produzido no
Rio Grande do Norte no mesmo período, como mostra a Tabela 2.1. Cerca de 185
milhões de metros cúbicos de água foi injetado na subsuperfície para uso como
recuperação secundária (ANP, 2016).

Tabela 2.1 – Produção de petróleo e água na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do
Norte, no período de janeiro a outubro de 2016.

Bacia Potiguar
RN

Produção de
Petróleo (m3)
2373485,78

Produção de
Água (m3)
42513807,85

Água Descartada
na Superfície (m3)
4364,43

Fonte: Adaptado de ANP, 2016.
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Figura 2.1 – Quantidade de água produzida nos campos brasileiros em produção no
período de janeiro a outubro de 2016.

Fonte: ANP, 2016.

Em campos produtores de gás, a injeção de água não é utilizada, então a água
produzida é uma mistura de água de formação e água condensada. Sua acidez é maior
que a da água obtida em campos de óleo e seu volume em campos de gás é menor que
em campos de óleo. Por volta de 1/3 de produtos químicos aplicados na produção de gás
(como metanol, etileno glicol, trietileno glicol) ficam retidos na água. A concentração
de componentes voláteis na água é muito maior em campos de gás que em campos de
óleo (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009).
A principal razão para que se torne necessário o estudo para descarte ou reuso da
água produzida é a sua produção em grande escala, já que a maioria dos poços produz
esse efluente. Inicialmente a produção ocorre em pequenas quantidades; entretanto,
quando a pressão diminui nas extremidades do reservatório devido à produção contínua,
ocorre um rearranjo dos fluidos dentro dele, o que provoca uma alteração no nível do
contato óleo/água (MARTINS, 2015).
Segundo SENA (2011), a água produzida pode estar presente de duas formas:


LIVRE: como uma mistura instável e heterogênea, estando em uma
fase diferente do óleo e podendo ser separada por decantação;



EMULSIONADA: forma uma mistura heterogênea, consistindo de
um líquido imiscível disperso em outro em forma de pequenas gotas.
No caso, na água produzida emulsionada, a água é a fase contínua e o
óleo a fase dispersa.
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2.1.2. Composição
A água produzida contém naturalmente óleo disperso e dissolvido, bem como
compostos orgânicos dissolvidos, incluindo hidrocarbonetos aromáticos, ácidos
orgânicos, fenóis, compostos inorgânicos, assim como traços de produtos químicos
adicionados na linha de produção/separação. Essa composição química varia numa
vasta ordem e depende principalmente dos atributos da geologia do reservatório (OGP,
2002).
Fatores como a localização do campo, formação geológica, tempo de vida do
reservatório, tipos de hidrocarbonetos produzidos afetam as propriedades físicas e
químicas da água (NIJHAWAN; MYERS, 2006). Segundo Fakhru’l-Raziet al. (2009),
os principais compostos da água produzida incluem:

a) Compostos de óleo dissolvido e disperso;
b) Minerais de formação dissolvidos: cátions e ânions, metais pesados e
materiais radioativos que ocorrem naturalmente na rocha;
c) Compostos químicos da produção: biocidas, inibidores de corrosão,
antiespumantes, desemulsificantes, entre outros;
d) Sólidos de produção: incluem os sólidos da formação que se
desagregam da rocha e acabam sendo produzidos, produtos de
corrosão, bactérias, ceras e asfaltenos;
e) Gases dissolvidos: Os principais gases presentes na água produzida
são o gás natural, CO2 e H2S. Os problemas causados pela presença
desses gases na água incluem corrosão e incrustação. Entretanto, a
remoção de alguns deles, como o CO2 e H2S pode ocasionar o
aumento do pH, resultando em formação de precipitado. O O2 é um
gás que não está presente naturalmente, mas é incorporado a água
produzida quando levada a superfície, o que pode causar
oxidação(Stewart; Arnold, 2011).
A água de produção conta ainda com a presença de sais solúveis, e naturalmente
tem altos teores de sais e minerais, sendo o teor de sais expresso como salinidade,
condutividade ou sólidos totais dissolvidos (STD). Dependendo do reservatório, a água
produzida pode ter menos de 1000 mg/L de STD, ou pode ser mais salina que a água do
mar. Água com altos níveis de sais pode causar diversos inconvenientes, que podem ser
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relacionados com as atividades industriais: corrosão, incrustação e entupimento dos
equipamentos (NIJHAWAN; MYERS, 2006; NUNES, 2013).
As várias operações de perfuração e produção, as quais incluem circulação de
lama, cimentação de poços, completação, acidificação, entre outras, introduzem
componentes químicos tais como chumbo, fenóis, enxofre, óxidos de enxofre, zinco e
uma variedade de agentes tensoativos, incluindo sais quaternários de amônio, ácidos
graxos, polietilenoglicol, ésteres e éteres. Esses componentes alteram a salinidade da
água de formação por reações complexas definidas por precipitações e subprodutos
desses processos (UKPOHOR, 2001).
A água produzida destinada ao tratamento pode conter concentrações de óleo
variando de 50 a 5000mg/L, possui elevada salinidade (entre 40000 e 150000 mg/L de
NaCl) e pode conter teor de sólidos suspensos variando de 5 a 2000 mg/L, além de
micro-organismos e gases dissolvidos, como o gás carbônico e o gás sulfídrico
(KUNERT, 2007).
A média geral do teor de óleo na água produzida descartada pelas empresas
associadas ao OGP, em 2014, foi de 12,3 mg/L, comparadas com 13,5 mg/L em 2015,
como pode ser observado na Figura 2.2.

No geral, 6,9 toneladas de óleo foram

descartadas por milhão de toneladas de hidrocarbonetos produzidos, em 2015, por essas
empresas (OGP, 2016).
Figura 2.2 - Teor de óleo por unidade de água produzida descartada (2011-2015).

Fonte: OGP, 2016.
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Os compostos de hidrocarbonetos têm diferentes solubilidades em água, e
hidrocarbonetos aromáticos são relativamente mais solúveis que os alifáticos (OGP,
2002).
Quando ocorre o descarte no mar, o óleo disperso e gotas não precipitam, mas
permanecem em superfície. Compostos voláteis e/ou tóxicos evaporam. Esses
materiais aumentam a demanda bioquímica de oxigênio da água afetada. Os
compostos mais tóxicos para animais aquáticos são sulfeto de hidrogênio e
hidrocarbonetos encontrados em baixas concentrações de salinidade da água
produzida (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009).
Compostos orgânicos com maior solubilidade em água são os compostos de
menor peso molecular (C2 – C25), incluindo os BTEX (benzeno, tolueno,
etilbenzeno e xileno), metanol e naftaleno. Devido a suas altas solubilidades, esses
compostos não são facilmente removidos da água via tratamento convencional, e
não contribuem significativamente para os teores de óleos e graxas (NIJHAWAN;
MYERS, 2006). Os compostos aromáticos constituem a parcela mais complexa dos
produtos orgânicos e também a parcela mais difícil de ser biodegradada,
principalmente os hidrocarbonetos polinucleares que resistem fortemente aos
tratamentos biológicos, além de serem carcinogênicos e entre os mais perigosos
estão os derivados do 1,2 – benzo(a)antraceno. Dos hidrocarbonetos aromáticos
polinucleares, o mais encontrado em água de formação, e também o mais simples, é
o naftaleno, sendo encontrado em média com concentração vinte vezes maior que
os outros (OGP, 2002).
2.1.2.1. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA)
Os HPA são um grupo de compostos químicos formados durante a combustão
incompleta de carvão, óleo, gás, madeira, lixo, ou outras substâncias orgânicas, como o
tabaco. Eles geralmente ocorrem como misturas complexas, não individualmente.
Podem ter dois ou mais anéis benzênicos unidos, quimicamente inertes e encontrados na
forma sólida em temperatura ambiente, apresentando pontos de ebulição (218° a 496°C)
e de fusão (80° a 262°C) elevados. De um modo geral apresentam volatilidade
relativamente baixa face à baixa pressão de vapor, exceto os compostos de menor massa
molar (ATSDR, 1995; KHEZELE, 2015).
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Eles podem ser sintetizados durante a formação do óleo (HPA petrogênicos),
durante a combustão incompleta de combustíveis fósseis (HPA pirogênicos),
produzidos biologicamente em solos por plantas lenhosas e cupins ou em ambientes
oceânicos através da degradação microbiana de matéria orgânica (FOURATI, 2017).
O movimento dos HPA no ambiente depende de propriedades como sua
solubilidade em água e o quão fácil eles evaporam no ar. Em geral, eles não se
dissolvem facilmente em água. Alguns HPA evaporam na atmosfera a partir de águas
superficiais, mas a maioria permanece em partículas sólidas e se estabelece no fundo de
rios e lagos. No solo, é mais provável que eles fiquem firmes nas partículas. Alguns
HPA evaporam do solo para o ar e outros podem vir a contaminar as águas subterrâneas
(ATSDR, 1995).
Apesar de existirem centenas de HPA reconhecidos pela União Internacional de
Química Pura e Aplicada (IUPAC), a Agência de Proteção Ambiental Americana
(USEPA) classifica apenas 16 HPA como prioritários, devido a se ter mais informações
disponíveis a respeito destes compostos, pois se suspeita que eles sejam mais
prejudiciais que os outros, além de que os seres vivos estão mais expostos aos
prioritários por serem encontrados em maiores concentrações nos locais onde há
descarte de resíduos perigosos (ATSDR, 1995; BARBOSA et al, 2014).
Essa classificação inclui os HPA potencialmente cancerígenos ou mutagênicos e
também alguns HPA que aumentam as respostas dos HPA carcinogênicos, ou seja,
podem vir a reagir diretamente ou após sofrerem transformações metabólicas nos
organismos e se tornarem potencialmente carcinogênicos (BARBOSA et al., 2014).
A toxicidade dos HPA está relacionada à sua capacidade de produzir efeitos
destrutivos aos organismos e sua mutagenicidade e carcinogenicidade são as
propriedades tóxicas mais estudadas (MENICONI, 2007).
Segundo Mazzuco (2004), diversos estudos têm indicado que até três anéis
aromáticos, os HPA são compostos de alta toxicidade, enquanto que aqueles de alto
peso molecular (> 3 anéis) são considerados genotóxicos, ou seja, podem causar câncer,
problemas congênitos e anomalias reprodutivas. No entanto, a ação carcinogênica dos
HPA só existe após esses contaminantes passarem por determinadas transformações no
organismo, mediante as reações metabólicas que geram subprodutos, os quais são as
verdadeiras espécies causadoras do câncer.
Dos 16 HPA prioritários, 15 serão estudados neste trabalho. A Figura 2.3
apresenta suas estruturas e nomenclaturas.
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Figura 2.3 – Estrutura e Nomenclatura dos HPA.

Fonte: Adisa, 2015.

Dentre os prioritários, o benzo(a)antraceno e o benzo(a)pireno são considerados
os mais tóxicos e prováveis agentes cancerígenos aos humanos e aos animais, pelo
Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS), pela Agência Internacional de
Pesquisa

de

Câncer

benzo(k)fluoranteno,

(IARC)

e

pela

dibenzo(a,h)antraceno

USEPA.
e

o

O

benzo(b)fluoranteno,

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

são

classificados como possíveis carcinógenos por essas agências, enquanto que o
antraceno, acenafteno, acenaftileno, benzo(g,h,i)perileno, criseno, fluoranteno, fluoreno,
fenantreno e pireno não são classificados como potenciais agentes carcinogênicos para
os humanos, segundo a IARC e USEPA (ATSDR, 1995; MENICONI, 2007).
2.1.2.1.1. Técnicas de determinação de HPA

Métodos analíticos que oferecem combinações cromatográficas de alto poder de
resolução e detectores com seletividade são geralmente requeridos para quantificar
alguns compostos selecionados em misturas de HPA. Devido à alta complexidade
dessas misturas em amostras ambientais, um procedimento de três passos deve ser
realizado para sua análise e determinação (ATSRD, 1995):
1) Extração e isolamento dos HPA da matriz da amostra;
2) Limpeza das impurezas nas misturas de HPA e fracionamento dos HPA
em subgrupos;
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3) Identificação e quantificação dos componentes individuais em cada
subgrupo.
Os métodos de extração de HPA das matrizes das amostras mais comumente
utilizados são extração Soxhlet, sonicação ou particionamento utilizando um solvente
ou mistura de solventes adequados, dos quais o diclorometano, ciclohexano, benzeno e
metanol são amplamente utilizados (ATSDR, 1995).
Os métodos analíticos utilizados para determinar concentrações de traços de
HPA incluem cromatografia gasosa (GC) acoplada com detectores de fotoionização
(FID), espectrometria de massas (MS), espectrometria do infravermelho por
transformada de Fourier (FTIR), detector de fluorescência induzido por laser molecular
(LIMF), detector com arranjo de diodo (DAD) e detector de fluorescência com fase
gasosa (GPFDA); cromatografia líquida acoplada com ultravioleta (UV) ou detector de
fluorescência (FLD); e cromatografia de camada delgada com detectores de
fluorescência (TLC-FLD) (ATSDR, 1995).
Em altas concentrações, HPA são facilmente detectados utilizando GC-MS,
entretanto, o HPLC-FLD seleciona e detecta HPA a sensibilidades muito maiores, sendo
assim, a seletividade e sensibilidade do HPLC-FLD é particularmente importante para
detectar e quantificar HPA em registros de alta eficiência onde apenas um pequeno
volume de amostra encontra-se disponível (DENIS et al., 2012).

2.2. TENSOATIVOS

2.2.1. Definição
Tensoativos são compostos anfifílicos, ou seja, são moléculas que possuem em
sua estrutura pelo menos dois grupos funcionais de polaridades opostas: um grupo
hidrofílico (afinidade por compostos polares) e um grupo hidrofóbico (afinidade por
compostos apolares), apresentados na Figura 2.4, que atuam diminuindo as tensões
interfaciais e superficiais. Esses grupos se comportam de maneira distinta e são usados
para modificar o meio, permitindo solubilizar espécies de baixa solubilidade (LANGE,
1999; ROSSI et al., 2006).
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Figura 2.4– Representação esquemática de uma molécula de tensoativo.

Fonte: Adaptado de Vale, 2009.

Quando uma molécula tensoativa é solubilizada em água, a cabeça polar da
molécula auxilia a sua solubilização, enquanto que a cauda apolar diminui sua
solubilidade. De maneira semelhante, a mesma molécula tensoativa quando solubilizada
em uma fase orgânica (como um óleo), tem sua parte lipofílica responsável pela
solubilização (DALTIN, 2011).
Essas moléculas, quando presentes em baixas concentrações no sistema, têm a
propriedade de se adsorverem nas superfícies ou interfaces e de alterarem de forma
marcante a energia livre superficial ou interfacial.

Em concentrações mais altas,

formam as estruturas chamadas micelas (MOURA, 1997).
Devido aos tensoativos possuírem em sua estrutura grupos com tendências de
solubilidade opostas, uma variedade de propriedades podem lhes ser conferidas, como
solubilidade, adsorção às interfaces líquido-líquido, líquido-gás e líquido-sólido e
orientação nas interfaces (como esquematizado na Figura 2.5), formação de agregados
(micelas) e propriedades funcionais (ROSSI et al., 2006).
Figura 2.5 – Esquema de adsorção e orientação na interface líquido-líquido.

Fonte: Autor, 2017.
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2.2.2. Tipos de Tensoativos
A carga dos tensoativos induz importantes forças eletrostáticas e causa
interações iônicas. Quando dissolvidos em solução, agregam-se como micelas ou se
adsorvem na interface líquido-gás. A afinidade química dos íons tensoativos com vários
contra-íons representa um papel significativo na determinação da solubilização
(LANGE, 1999).
Com relação à natureza do grupo hidrofílico, os tensoativos podem ser
classificados em catiônicos, aniônicos e não-iônicos. A essas três classes podem ser
adicionados os tensoativos anfóteros e os zwitteriônicos (SOARES, 2012).

2.2.2.1.Tensoativos Catiônicos
São classificados como catiônicos aqueles tensoativos que possuem um ou mais
grupamentos funcionais que, ao se ionizarem em solução aquosa, fornecem íons
carregados positivamente na superfície ativa (parte polar) (GOMES, 2009).
As

características

físico-químicas

desses

tensoativos

são

fortemente

influenciadas pela presença de eletrólitos em solução. A carga positiva desses
tensoativos permite que eles se adsorvam facilmente às superfícies sólidas (DALTIN,
2011).
Eles são caracterizados por sua alta substantividade em vários substratos,
especialmente aqueles que são carregados negativamente, e pelas suas modificações na
superfície subsequente. Uma consequência direta deste fato é que os catiônicos mudam
as propriedades da superfície e fazem uma superfície hidrofílica se comportar como se
fosse hidrofóbica e vice versa (ZOLLER; BRONZE, 1999).
2.2.2.2.Tensoativos Aniônicos
Apresentam cargas elétricas na parte hidrofílica ao se dissociarem em água,
formando íons carregados negativamente. Constituem a maior e a mais utilizada classe
de tensoativos na indústria em geral por sua excelente ação detergente e sua eficácia em
remover solo particulado, portanto, nesta classe se encontram os tensoativos principais
utilizados na fabricação de sabões, sabonetes, xampus e detergentes (DALTIN, 2011).
Eles também são variavelmente sensíveis aos íons de dureza da água, o que
restringe seu uso em água dura. Alguns desses tensoativos também têm a habilidade de
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gerar fases aquosas viscosas, produzindo assim produtos espessos (ZOLLER;
BRONZE, 1999).
2.2.2.3.Tensoativos Anfóteros e Zwitteriônicos
Os tensoativos anfóteros possuem caráter iônico duplo, possuindo propriedades
dos tensoativos aniônicos a altos valores de pH (entre 9 e 10) e dos tensoativos
catiônicos a baixos valores de pH (de 4 a 9) (VALE, 2009).
Para que um tensoativo seja classificado como zwitteriônico é necessário que
apresente tanto carga positiva quanto negativa em condições normais e não dependa do
pH do meio, como citado anteriormente para os tensoativos anfóteros (ROSSI et
al.,2006).
2.2.2.4.Tensoativos Não-iônicos
Esse tipo de tensoativo não fornece íons em solução aquosa e sua solubilidade
em água se dá devido à presença, em suas moléculas, de grupamentos funcionais que
possuem forte afinidade pela água (ROSSI et al., 2006).
Por não formar íons em solução, os tensoativos não-iônicos geralmente não
apresentam repulsão forte entre as cabeças polares, e assim a presença do cotensoativo
(geralmente um álcool), que tem por finalidade conferir estabilidade ao tensoativo nas
emulsões é facultativa (GOMES, 2009).
Os tensoativos não-iônicos apresentam características bem particulares, como
sua baixa sensibilidade à dureza da água, pH e sua compatibilidade química com a
maioria dos outros tensoativos, sendo facilmente utilizados em misturas com outros
tensoativos iônicos, resultando em associações benéficas, como por exemplo, misturas
de tensoativos não-iônicos com tensoativos aniônicos podem solubilizar sais de cálcio e
magnésio (ZOLLER; BRONZE, 1999).
2.2.3. Propriedades
2.2.3.1.Concentração Micelar Crítica (CMC)
A concentração micelar crítica (CMC) é a mais importante propriedade físicoquímica de um tensoativo, pois representa a barreira entre concentrações em que as
moléculas têm comportamento diferente, sendo importante o seu conhecimento para que
se possam entender as possíveis aplicações de cada tensoativo (DALTIN, 2011).
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A CMC representa a concentração em que acontece um arranjo distinto entre as
moléculas, formando micelas. Cada tipo de tensoativo tem uma CMC característica à
uma dada temperatura e concentração (FIRMINO, 2016).
Assim, a CMC pode ser medida através de uma propriedade físico-química que
venha a ser alterada pelo arranjo molecular. A técnica mais comum para medir a CMC é
através da determinação da tensão superficial, a qual mostra uma mudança brusca das
medidas de tensão, que permanecem praticamente constantes a partir de uma
determinada concentração. O valor da CMC é determinado através do balanço entre
forças de repulsão entre as partes polares e as forças de atração entre as partes
hidrofóbicas. Esse valor é reduzido quando a repulsão entre as partes polares é
diminuída (TADROS, 2005).
À medida que se aumenta a quantidade de tensoativos a ser dissolvida em um
dado solvente, tende-se a um valor limite de concentração que determina a saturação na
interface. A partir daí, as moléculas não podem mais se adsorver e se inicia o processo
de formação espontânea de agregados moleculares (representado na Figura 2.6),
denominados micelas (NOME, NEVES & IONESCU, 1982 apud VALE, 2009).

Figura 2.6–Processo de micelização em função da concentração de tensoativo.

Fonte: Autor, 2017.

Três fatores principais influenciam na CMC: a natureza do tensoativo, a
temperatura e a força iônica. Um aumento da parte hidrofóbica da molécula diminui
fortemente o valor da CMC, enquanto a natureza da parte hidrófila tem uma menor
influência, quer para os tensoativos iônicos quer para os não-iônicos. A elevação da
temperatura para os iônicos ocasiona um aumento da CMC, enquanto para os nãoiônicos faz com que essa decresça (SOARES, 2012).
Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

32

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Capítulo 2: Aspectos Teóricos

2.2.3.2.Micelização
As micelas são agregados moleculares que possuem ambas as regiões estruturais
hidrofílica e hidrofóbica, que dinamicamente se associam espontaneamente em solução
aquosa, a partir de certa concentração, denominada concentração micelar crítica, onde,
os monômeros de tensoativos orientam-se preferencialmente na interface, de modo que
as cabeças polares estejam direcionadas para a solução e as caudas apolares orientadas
para o ar, reduzindo a tensão interfacial (GOMES 2009; SOARES, 2012).
As micelas são termodinamicamente estáveis e facilmente reprodutíveis, são
destruídas pela diluição com água quando a concentração do tensoativo atingir valores
abaixo da CMC (TADROS, 2005).
À medida que se eleva a concentração de tensoativos no diluente, ocorre uma
saturação da interface permitindo que os monômeros iniciem a formação espontânea das
micelas, as quais se encontram em permanente equilíbrio dinâmico (SOARES, 2012).
Os sistemas micelares podem se organizar segundo duas estruturas distintas: as
micelas diretas e inversas, como mostra a Figura 2.7. As micelas diretas são arranjadas
de modo que os grupos polares se direcionem para o solvente e a cadeia apolar fique
isolada no agregado. Isso explica a capacidade das soluções micelares de solubilizar
diversas substâncias insolúveis na água. As micelas inversas se formam quando os
tensoativos são dissolvidos dentro de líquidos não polares; as partes hidrofílicas
constituem agora o interior das micelas e as partes lipofílicas a parte exterior, em
contato com o solvente (BARROS NETO, 1999).
Figura 2.7–Representação esquemática das estruturas micelares.

Fonte: Adaptado de Rossi, 2006.

Em agregados de caráter iônico, a parte hidrofóbica da molécula tensoativa se
agrupa no interior da micela de forma a se ter um mínimo de superfície em contato com
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a água, enquanto as extremidades polares ficam dirigidas para um meio aquoso. Tais
agregados são chamados de micelas diretas. Fenômeno oposto de orientação das
micelas, onde as cabeças polares estão direcionadas no centro e as cadeias apolares
estão direcionadas para o meio externo, origina micelas inversas (ROSSI, 2007).

2.3. MICROEMULSÕES
As microemulsões são sistemas macroscopicamente dispersos, homogêneos,
auto-agregados, transparentes ou translúcidos, monofásicos e opticamente isotrópicos
com unidades estruturais típicas na escala do tamanho de 3-30 nanômetros, formados a
partir de uma aparente solubilização espontânea de dois líquidos, normalmente
imiscíveis, devido à presença de moléculas anfifílicas (tensoativos e cotensoativos)
(LINDMAN; DANIELSSON, 1981; ROBB, 1982).
Elas diferem das emulsões convencionais não somente pelo seu tamanho
estrutural muito menor, mas em particular por sua estabilidade termodinâmica, que
rende sistemas muito interessantes, pois permitem uma estabilização da mistura água e
óleo, pela qual de outra maneira não podem ser conseguidos (GRADIZIELSK, 2007).
A formação da microemulsão geralmente envolve a combinação de três a quatro
componentes, tais como tensoativo, fase aquosa, fase oleosa e, quando necessário, o
cotensoativo, o qual, pode ampliar a região de microemulsão. Dessa forma, o tamanho
da gotícula é fortemente afetado pela mistura de matéria ativa no sistema, havendo
tendência à diminuição do tamanho das gotas com o aumento da concentração do
tensoativo, gerando sistemas opticamente transparentes ou translúcidos. Isso se dá, pois
a proporção correta de tensoativo e cotensoativo produz um filme misto adsorvido que
reduz a tensão interfacial a valores muito baixos (OLIVEIRA et al., 2004; VALE,
2009).
Nas microemulsões ricas em óleo, a água é solubilizada sob a forma de gotículas
envolvidas por uma membrana constituída pelas moléculas do tensoativo e do
cotensoativo. Essas estruturas são conhecidas como microemulsão água em óleo (A/O)
e neste domínio ocorrem gotículas inversas, em que as moléculas anfifílicas nas
membranas são orientadas com a parte lipofílica voltada para o óleo e a hidrofílica para
a água. Uma estrutura análoga é encontrada nas microemulsões óleo em água (O/A),
sendo que nesse caso ocorrem gotículas do tipo diretas, onde a cabeça polar do
tensoativo é voltada para a fase contínua aquosa e a cauda apolar se dirige para o
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interior hidrófobo da micela. Em cada caso, as moléculas dos tensoativos se comportam
de forma que as cabeças polares estejam voltadas para a fase aquosa e suas caudas
apolares para a fase óleo (OLIVEIRA et al., 2004; GOMES, 2009).

2.3.1. Classificação de Winsor
Winsor (1954) propôs uma classificação de sistemas em que as microemulsões
estejam presentes e se encontrem em equilíbrio com outras fases, aquosa ou oleosa, que
estejam em excesso formando compostos multifásicos, dependendo da composição,
temperatura e salinidade.
Em função dos equilíbrios foram estabelecidos quatro sistemas de Winsor, como
mostrado na Quadro2.1.
Quadro2.1–Classificação de Winsor.

TIPO

REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO

WINSOR I

A fase microemulsão está
em equilíbrio com uma
fase óleo em excesso.

WINSOR II

A fase microemulsionada
está em equilíbrio com
uma fase aquosa em
excesso.

WINSOR III

A fase microemulsionada
está em equilíbrio com as
fases aquosa e oleosa ao
mesmo tempo.

WINSOR IV

Sistema monofásico em
escala macroscópica.

Fonte: Adaptado de Gomes, 2009.
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2.3.2. Diagramas de Fases
A representação gráfica dos sistemas de Winsor é feita através do diagrama de
fases, os quais se classificam em ternários, quaternários e pseudoternários.
2.3.2.1.Diagrama Ternário
O diagrama ternário é a melhor representação para sistemas formados por três
constituintes (tensoativo, fase aquosa e fase oleosa), de modo que as regiões de
miscibilidade possam ser delimitadas e melhor visualizadas de acordo com as condições
e proporções dos constituintes.
Neste diagrama, como mostra a Figura 2.8, cada um dos constituintes ocupa um
dos vértices do triângulo equilátero e, assim, cada lado representa uma mistura binária e
um ponto no interior do triângulo é formado por uma mistura ternária em proporções
específicas de cada constituinte (DUARTE, 2001; ROSSI, 2007).

Figura 2.8– Representação da região de microemulsão em um diagrama ternário.

Fonte: Albuquerque, 2008.

2.3.2.2.Diagrama Quaternário
Sistemas

com

quatro

constituintes

necessitam

de

uma

representação

tridimensional do tipo tetraédrica, onde cada vértice indica um dos constituintes puro.
Sendo assim, o diagrama quaternário é formado a partir dos constituintes tensoativo,
cotensoativo, fase óleo e fase aquosa. Esse tipo de representação é de pouca praticidade,
pois oferece uma difícil construção, visualização e interpretação ao estudo de sistemas
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com quatro constituintes, como apresentado na Figura 2.9 (ROSSI, 2007; GOMES,
2009).
Figura 2.9 – Representação da região de microemulsão em um diagrama quaternário.

Fonte: Albuquerque, 2008.

2.3.2.3. Diagrama Pseudoternário
Para facilitar a representação de sistemas microemulsionados formados por
quatro constituintes, agrupam-se dois destes que são representados como um só e diz-se
que formam um “pseudo-constituinte” puro. Assim, os diagramas pseudoternários
representam cortes axiais nos diagramas quaternários, como mostra a Figura 2.10, onde
se obtém diagramas triangulares em que em um dos vértices agrupa-se dois
constituintes

de

modo

que

a

relação

água/tensoativo

ou

a

relação

cotensoativo/tensoativo seja constante (ROSSI, 2007; GOMES, 2009).

Figura 2.10–Representação da região de microemulsão em um diagrama pseudoternário.

Fonte: Albuquerque, 2008.
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Segundo Roberto (2010), os diagramas pseudoternários possuem várias
estruturas no interior da região de microemulsão em função da sua composição, como
mostra a Figura 2.11. A região A representa microemulsão do tipo óleo em água, pois
há predominância da fase aquosa. Na região B ocorre o inverso, há predominância da
fase oleosa representando microemulsão do tipo água em óleo. A região C indica
quantidades iguais de óleo e água formando um modelo estrutural de estrutura
bicontínua, e, finalmente, a região D, a qual é rica em tensoativo, indica estrutura
lamelar.

Figura 2.11– Representação das estruturas de microemulsão num diagrama
pseudoternátio.

Fonte: Adaptado de Roberto, 2010.

2.3.3. Fatores que influenciam o comportamento das microemulsões
Para que as microemulsões tomem sua forma, certas condições devem ser
obedecidas e para isso, faz-se necessário a compreensão da influência que alguns fatores
exercem sobre suas propriedades.

2.3.3.1.Natureza do Tensoativo
As características de hidrofobicidade do tensoativo são fatores determinantes
para a formação dos sistemas microemulsionados. Quando se deseja obter sistemas do
tipo A/O, deve-se utilizar tensoativos com caráter hidrofóbico, enquanto que para
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emulsão do tipo O/A, usa-se um tensoativo hidrofílico (CAPEK, 2004, apud
PINHEIRO, 2014).
2.3.3.2.Natureza do Cotensoativo
Cotensoativos são moléculas não iônicas, associadas ao tensoativo iônico, cuja
função é reduzir a repulsão das cabeças polares, agindo diretamente sobre o fator de
empacotamento, estabilizando as micelas. Quando se trabalha com tensoativos nãoiônicos, os cotensoativos podem ser utilizados para melhorar a solubilização do sistema
(VALE, 2009; SOARES, 2012).
O cotensoativo ideal é aquele que apresenta pouca solubilidade nas fases óleo e
água, e dissolve apenas pequenas quantidades do tensoativo sendo geralmente utilizados
álcoois de cadeia curta (normalmente até o C4), apesar das aminas e ácidos orgânicos
desempenharem o mesmo papel (ROSSI, 2007).
O álcool a ser escolhido deve ser parcialmente solúvel em água e óleo. O efeito
do comprimento da cadeia carbônica de álcoois alifáticos nas regiões de microemulsão é
bastante significativo, dado que sua estrutura interfere tanto na forma quanto no
tamanho da região de microemulsão. O que se tem é o fato de que quanto maior for a
cadeia do álcool, menor será a região da microemulsão, onde, por exemplo, o nheptanol apresenta uma região de microemulsão muito pequena com grandes regiões de
solubilização, enquanto que o n-butanol apresenta uma região triangular bem maior,
ocupando grande parte do diagrama (SOARES, 2006; VALE, 2009).
2.3.3.3.Natureza da Fase Apolar
De acordo com Barros Neto (1996), o aumento da cadeia hidrofóbica promove a
diminuição da região de microemulsão, devido às interações entre a molécula do óleo e
a cadeia do tensoativo afetando a curvatura da interface óleo/água.
A estrutura da fase óleo em função do tamanho da cadeia hidrocarbônica pode
influenciar nas propriedades interfaciais, assim como as moléculas de óleo com pequeno
volume molecular (hidrocarbonetos de cadeia curta) ou alta polaridade (aumento da
aromaticidade), conduz a fortes efeitos de solvatação entre o tensoativo e o óleo sobre a
interface (LIU et al., 2012).
De outro modo, o aumento do comprimento da cadeia do óleo conduz à uma
diminuição da interação entre as microgotículas reduzindo a solubilização da
microemulsão(LI et. al., 2010 apud CRUZ, 2013).
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Com o decréscimo do número de átomos de carbono do hidrocarboneto ou
substituição de um aromático por um alifático de cadeia longa, o domínio de existência
das microemulsões é afetado de modo idêntico ao que ocorre com o aumento do número
de átomos de carbono do álcool (SOUZA, 2006).
2.3.3.4.Temperatura
A temperatura modifica as propriedades do filme tensoativo resultando em
mudanças estruturais. O aumento da temperatura faz aparecer à fase óleo no sistema e
aumenta o volume relativo, ao mesmo tempo em que se tem uma redução e um
consequente desaparecimento da fase aquosa, que pode ser explicado pelo fato de que o
tensoativo iônico contido no meio tem sua capacidade hidrofóbica reduzida e a
hidrofílica ampliada com o aumento da temperatura, fazendo com que o tensoativo
solubilize mais facilmente a água, dissolvendo-a na microemulsão, promovendo uma
transição do tipo WII → WIII → WI, como pode ser observada na Figura
2.12(BARROS NETO, 1996; SOARES, 2012).

Figura 2.12– Influência da temperatura, salinidade de concentração de cotensoativo na
formação de microemulsão.

Fonte: Adaptado de Moura, 2001.

Para tensoativos não-iônicos, a baixas temperaturas, gotículas de óleo são
formadas na microemulsão (WI), enquanto o aumento da temperatura conduz a uma
gradual formação de uma fase bicontínua (WIII) que, a temperaturas mais elevadas,
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transforma-se em uma microemulsão com gotículas de água (WII) (BARROS NETO,
1996).
2.3.3.5.Salinidade
O aumento da salinidade promove redução das interações eletrostáticas das
cabeças polares dos tensoativos, consequentemente diminuem a afinidade da região
polar do tensoativo com a fase aquosa, aumentando a solubilização da fase orgânica,
implicando em um aumento da região de microemulsão(PINHEIRO, 2014).
Essa transformação pode ser bem observada analisando os sistemas de Winsor
na Figura 2.12, onde o aumento da salinidade em WI faz com que o óleo se solubilize
na microemulsão formando uma fase aquosa, evidenciando a transformação do sistema
para WIII. Continuando com o aumento da salinidade chega-se a solubilizar totalmente
a fase óleo na microemulsão, provocando o crescimento da fase aquosa, evidenciando a
formação de WII. Percebe-se que a influência salina é mais considerável em tensoativos
iônicos, sendo de pouca relevância em sistemas com tensoativosnão-iônicos(VALE,
2009; PINHEIRO, 2014).
Os sais promovem a diminuição das interações eletrostáticas; a redução da
rigidez da interface na relação cotensoativo/tensoativo (razão C/T) constante; melhora
as possibilidades de solubilização da fase orgânica, que se traduz por um aumento do
domínio de existência da microemulsão na presença de pouca quantidade de sal.
Excesso de sal reduz a ionização das moléculas de tensoativo e, por conseqüência, o
domínio de existência das microemulsões(SOUZA, 2006).
2.3.3.6.Razão C/T
A preparação de microemulsão com tensoativos iônicos exige a presença de
cotensoativo mais hidrofóbico. A proporção ideal de tensoativo iônico para cotensoativo
é um fator importante para o aumento da solubilização. O poder solubilizante da mistura
de cotensoativo/tensoativo (C/T) é influenciado pelo balanço hidrofílico/lipofílico. O
domínio da existência das microemulsões em um diagrama pseudoternário aumenta
com a razão C/T (SOUZA, 2006).
Quando se aumenta a razão C/T, há diminuição na região de WIV, enquanto que
a diminuição da razão C/T aumenta a região de WII (em alguns casos com precipitação
do tensoativo) e a viscosidade do sistema (RAMOS, 1996).
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Segundo Escudero (1987) apud Albuquerque (2008) o domínio de existência das
microemulsões em diagramas pseudoternários aumenta com a razão C/T. Mas
Albuquerque (2008) exemplifica isso utilizando as concentrações de razão C/T 0,5, 1 e
2 para o sistema tensoativo aniônico/água/álcool isoamílico/óleo vegetal, como mostra a
Figura 2.13.

Figura 2.13– Influênciada razão C/T para o sistema tensoativo aniônico/água/álcool
isoamílico/óleo vegetal.

Fonte: Albuquerque, 2008.

2.4. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
Os planejamentos experimentais para o estudo de misturas são um pouco mais
complexos devido às propriedades das misturas serem determinadas pelas proporções
de seus componentes, não por valores absolutos. Então, para a modelagem experimental
de misturas, o planejamento utilizado deve ser diferente daqueles aplicados para apenas
um componente, mesmo que considerando n variáveis (BARROS NETO, 2010).
As possíveis composições numa mistura ternária são representadas por pontos
pertencentes a um triângulo equilátero, onde, nos vértices, tem-se os componentes puros
ou pseudo-puros; nas arestas, misturas binárias; e, no interior do triângulo, os pontos
correspondentes à mistura dos três componentes (BARROS NETO, 2010).
Há alguns modelos que determinam as composições estatisticamente mais
adequadas para obtenção das estimativas dos parâmetros. O modelo quadrático
consegue reproduzir de maneira satisfatória os valores de resposta nos vértices e nas
arestas no triângulo de concentrações, porém, ele se mostra inadequado quando a
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presença simultânea de três componentes é importante para descrever a resposta de
determinada mistura ternária, que é o caso dos pontos localizados no interior do
triângulo (BARROS NETO, 2010).
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ESTADO DA ARTE
Neste capítulo consta um levantamento dos estudos realizados referentes aos

métodos e técnicas de extração de HPA, dentre eles, os métodos de remoção de HPA
utilizando tensoativos, bem como o estudo de extração de HPA utilizando sistemas
microemulsionados.
3.1.ANÁLISES E EXTRAÇÃO DE HPA
Mesmo que os HPA constituam menos de 0,2% do conteúdo aromático da água
produzida, a sensibilidade em relação ao seu destino e os efeitos no ambiente fez com
que a sua ocorrência, independente da sua origem, tenha sido estudada com grande
detalhe. A seguir será apresentada uma relação de trabalhos cujo objetivo foi analisar ou
monitorar a presença de HPA em diferentes matrizes.
Toril et al. (1999) propuseram uma comparação entre técnicas de amostragem de
modo que a concentração de água produzida da indústria do petróleo que origina os
HPA, offshore, fosse determinada. As amostras foram processadas e analisadas por
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS). O preparo das
amostras foi feito por extração em fase sólida (SPE).Os autores puderam perceber que
um grande volume de amostra é necessário para que seja possível determinar os HPA de
mais alto peso molecular, o que não se aplica para aqueles de baixo peso molecular,
como os naftalenos. Os autores também constataram que amostras com pouco volume
não chegam ao limite mínimo de detecção na análise.
Para determinar os níveis de HPA na atmosfera e assim melhorar o ambiente de
vida dos seres humanos, Chi et al.(2001) desenvolveram técnicas analíticas para
monitorar a geração de HPA em atividades de alta temperatura como combustão e
processos de pirólise. Para isso, os autores desenvolveram um sistema de fluorescência
com um laser de nitrogênio como fonte de excitação. Para detectar os espectros de
fluorescência dos HPA à elevadas temperaturas foi construída uma célula óptica
aquecida para conter os vapores de HPA na faixa de temperaturas controladas (de 150 a
650°C). Os HPA estudados foram o antraceno e o pireno. Os autores concluíram que a
intensidade de fluorescência aumenta com o aumento da temperatura.
Diferentes fontes de HPA encontrados em comida são provenientes
principalmente de seu processamento e da poluição do meio ambiente onde a matéria
prima pode ser encontrada, Tfouni; Toledo (2007) analisaram a presença de HPA em
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cana de açúcar e constataram que em 57% das amostras os HPA foram detectados por
volta de 1,35 µg/L. Dentre os HPA analisados, o benzo(a)antraceno foi o mais
comumente encontrado, em 51% das amostras.
Dorea et al. (2007) estudaram a presença de BTEX, HPA e alguns metais na
água produzida em um campo no estado de Sergipe, Brasil. As amostras foram
coletadas da planta de tratamento de efluentes de Bonsucesso. Os autores utilizaram a
cromatografia gasosa com detecção por fotoionização (GC-PID) para determinar BTEX,
e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) para HPA e
espectrometria de absorção atômica por chama para determinação da concentração dos
metais. Consequentemente as concentrações de BTEX variaram no intervalo de 96,7 a
1397 µg/L, as concentrações de HPA no intervalo de 0,9 a 10,3 µg//L, entretanto a
variação da composição de metais nesta água produzida foi no intervalo de 0,003 a 4540
mg/L.
Devido à baixa solubilidade dos HPA, sua quantidade em amostras de água no
meio ambiente pode ser rastreável, porém um método de separação e pré-concentração é
necessário antes da quantificação destes compostos por cromatografia.
Serpe et al. (2010) desenvolveram um método para quantificar 11 HPA em
mariscos utilizando um HPLC-FLD. O método foi desenvolvido no intuito de monitorar
a concentração de benzo(a)pireno em ambientes marinhos poluídos, utilizando os
mariscos como indicadores, por serem considerados animais filtradores. A preparação
das amostras envolve digestão alcalina, extração líquido-líquido de compostos
orgânicos e microextração em fase sólida (SPME). As concentrações de HPA variaram
de <0,2 a 16 µg/L e a sua soma não chegou a ultrapassar 10 µg/L.
No intuito de entender o registro histórico de incêndios em sedimentos lacustres,
Denis et al.(2012) identificaram HPA de origem pirogênica, produzidos durante a
combustão em florestas, por exemplo, utilizando um HPLC-FLD. Os autores enfatizam
a importância deste método de quantificação dado que os HPA são comumente
estudados em concentrações muito mais altas que aqueles produzidos naturalmente em
incêndios florestais. Em altas concentrações, os HPA são facilmente identificados por
meio de GC-MS, porém o HPLC-FLD tem uma sensibilidade muito maior. O
dibenzo(a,h)antraceno,

benzo(g,h,i)perileno

e

indeno(1,2,3-cd)pireno

foram

quantificados na maioria das amostras de sedimentos.
Como as técnicas convencionais para análises de HPA, tais como extração
líquido-líquido e SPE, demandam tempo, grandes quantidades de amostra e consumo de
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solventes, Zheng et al.(2015) desenvolveram um método eficiente de baixo custo para
determinar 16 HPA em água produzida offshore. O método consiste em uma
microextração líquido-líquido assistida por vórtex e agitador (VSA-LLME) ligado a um
GC-MS e mostrou um grande potencial para monitorar amostras de água contendo HPA
em ambientes marinhos ou analisar frações de HPA em amostras de efluentes de alta
salinidade. O método apresenta uma variação de 0,010 a 0,200 µg/L e o limite de
detecção de 0,002 a 0,005 µg/L.
Khezeli, Daneshfar e Sahraei (2015) propuseram utilizar o método de
microextração por emulsificação líquido-líquido baseado em solvente eutético profundo
(ELLME-DES) para extrair BTE e HPA de amostras de água. O método se baseia em
adicionar um solvente miscível em água (DES) em 1,5 mL de amostra e depois
adicionar um agente emulsificante na solução. Após a extração, a separação das fases é
promovida por centrifugação e o DES separado pode ser retirado com o auxílio de uma
microseringa e injetado diretamente no cromatógrafo, no caso o HPLC-UVD. O método
permite analisar uma concentração de HPA variando de 0,1 a 400 µg/L, com limite de
detecção e quantificação variando de 0,02-6,8 µg/L e 0,06-22 µg/L, respectivamente.
Apesar dos HPA constituírem uma minoria na composição da água produzida,
sua entrada no ambiente marinho é crítica e perigosa. Dado isso, Lourenço et al. (2016)
conduziram um estudo de 2 anos de monitoramento das descargas submarinas a fim de
avaliar a bioacumulação de HPA provenientes do descarte offshore de água produzida,
na bacia Potiguar. As amostras foram preparadas em funil de separação para realização
da extração líquido-líquido, e foram analisadas por meio de um GC-MS. A
bioacumulação de HPA chegou a 1105 µg/L nas proximidades das descargas.
Ahmed, Mahmoud e Nady(2016) estudaram a composição da água do mar, na
Costa da Alexandria, Egito, e a concentração dos HPA presentes nesta água. A
identificação e quantificação dos HPA foi feita utilizando um HPLC-DAD. A
concentração total de HPA na água variou de 8970,939 a 1254756,000 µg/L, com uma
média de 323,750 µg/L, o que excede significativamente o máximo permitido pela
legislação local vigente. A máxima concentração individual encontrada foi relativa ao
criseno. Estudos adicionais constataram que, em sua maioria, estas concentrações são de
origem pirogênica, proveniente da combustão incompleta dos combustíveis de
embarcações. Pequenas concentrações foram provenientes de fontes petrogênicas.
A acumulação de HPA em organismos aquáticos é um problema no ciclo
biogeoquímico da ecosfera e quando esses HPA tomam o lugar nos níveis tróficos da
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cadeia alimentar, eles podem se acumular em proporções perigosas à saúde humana.
Devido a isso, Ke et al. (2017) estudaram a concentração de 16 HPA em 15 espécies de
organismos no Mar do Sul, na China. As concentrações de HPA variaram de 94,88 a
557,87 µg/L, com uma média de 289,86 µg/L. Apesar da variação, concentrações de
benzo(a)pireno não foram detectadas e os constituintes dominantes nas espécies
analisadas foram o naftaleno, fenantreno e fluoranteno. Os organismos estudados foram
analisados por GC-MS.
Gong et al. (2017) estudaram a remoção e transformação de HPA em efluentes
de uma fábrica de papel, durante um tratamento por eletrocoagulação. O tratamento
removeu 86% dos HPA encontrados e entre eles a naftalina e o dimetilnaftaleno se
mostraram presentes após o tratamento. As concentrações de acenafteno, antraceno,
fenantreno, fluoreno e fluoranteno decresceram de aproximadamente 0,6 para 0,2 µg/L
(as concentrações variaram muito de composto para composto). As concentrações dos
HPA nos flocos formados durante o tratamento variaram de 80 a 20 µg/L.

3.2.ANÁLISE

E

REMOÇÃO

DE

HPA

UTILIZANDO

SISTEMAS

MICROEMULSIONADOS
Apesar da utilização de sistemas microemulsionados na remoção de poluentes
em água produzida ser estudada, os registros dessa aplicação para remoção de HPA e
outros contaminantes orgânicos, são poucos.
Os tensoativos são utilizados como aditivos para conter os constituintes de baixa
solubilidade e aumentar a eficiência de extração de HPA no solo utilizando água, pois,
assim, a molhabilidade do sistema é aumentada, levando a um aumento da disposição
dos HPA no solo. As referências citadas a seguir relatam o uso de soluções de
tensoativos na remoção de HPA.
Chum et al.(2001) estudaram a solubilização de naftaleno, fenantreno e pireno
(individuais e como uma mistura) utilizando três diferentes tensoativos: aniônico
convencional, dianiônico e um aniônico geminado. Dentre os três tensoativos, o
geminado foi o mais eficiente, seguido do dianiônico e por fim o convencional. A
solubilidade do fenantreno foi aumentada na presença do naftaleno, talvez por ser o
menos hidrofóbico, e reduzida na presença do pireno (mais hidrofóbico). Ou seja, o
poder de solubilização e os valores de CMC dos tensoativos foram mudados com a
presença dos HPA existentes.
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Prak et al.(2002) determinaram a extensão da solubilização de HPA de misturas
em fase líquidas não aquosas contendo pireno, fenantreno e fluoranteno e a influência
da estrutura de tensoativos não iônicos no processo de solubilização. Quando os HPA
foram adicionados sequencialmente à solução de tensoativos, àquele adicionado por
último atingiu sua solubilização individual, enquanto que os outros diminuíram sua
concentração em até 95%. Quando adicionados simultaneamente, a composição da fase
sólida influenciou no alcance da solubilização dos HPA. Percebe-se que há uma
competição na solubilização, que favorece o pireno e fluoranteno ao fenantreno.
Zhao, Zhu e Gao (2005) propuseram a solubilização e extração de fenantreno, de
solo contaminado, utilizando um sistema do tipo WI (microemulsão com excesso de
óleo) com água, sulfato de sódio e óleo de mamona. Os autores compararam esse
sistema com a utilização de tensoativos convencionais. A escolha do sistema WI se deu
devido a sua alta capacidade de solubilização com relação às soluções micelares de
tensoativos. Uma dessorção mais eficaz do fenantreno foi observada com o uso da
microemulsão que com a solubilização com uso de solução detensoativos.
Din et al.(2009) utilizaram soluções de misturas micelares com quatro diferentes
tensoativos – aniônico, catiônico, não iônico e geminado–para solubilizar pireno e
antraceno em solos contaminados. Independente do tipo de tensoativo, a solubilidade
dos HPA aumentou linearmente com o aumento da concentração do tensoativo, como
consequência da associação entre as micelas e os HPA.
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4. METODOLOGIA

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos empregados na etapa
experimental: reagentes, solventes e padrões, equipamentos, método analítico para
determinação da concentração de HPA, bem como a obtenção do diagrama de fases, dos
sistemas microemulsionados.
4.1.REAGENTES, SOLVENTES E PADRÕES
Os reagentes e solventes utilizados no desenvolvimento desse trabalho foram:
metanol (J. T. Baker), n-hexano (Merck), acetonitrila (J. T. Baker), n-butanol (Vetec),
sulfato de sódio anidro (Merck), água Tipo 1 (Merck – Millipore – Milli-Q).
Para construção das curvas analíticas e adição de padrão nas amostras reais de
água produzida, um padrão mix de HPA, na concentração de 2x106 µg/L, contendo:
naftaleno (Naph), acenaftaleno (A), acenafteno (Ace), fluoreno (Flu), fenantreno (Phe),
antraceno (Ant), fluoranteno (F), pireno (Pyr), benzo(a)antraceno (BaA), criseno (Chr),
benzo(b)fluoranteno

(BbF),

benzo(k)fluoranteno

(BkF),

benzo(a)pireno

(BaP),

dibenzo(a,h)antraceno (DahA) e benzo(g,h,i)perileno (BghiPer), da AccuStandard foi
utilizado.
O tensoativo escolhido para realizar a extração de HPA pelo sistema
microemulsionado foi o brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) da marca CRQ.
4.2.EQUIPAMENTOS
Os principais equipamentos utilizados durante os procedimentos experimentais:


Balança Analítica – Precisa, Modelo 240A;



Agitador mecânico – Fisaton, Modelo 752;



Centrífuga – Quimis Q, Modelo 222T28;



HPLC-FLD – Thermo Fisher Scientific, Modelo Ultimate 3000;



Espectrofotômetro – Hatch, Modelo DR5000;



Espectrofluorímetro – Shimadzu, Modelo RF-5301 PC.
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4.3.OBTENÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA
A água produzida utilizada nesse estudo foi proveniente da Bacia Potiguar.
Trata-se de uma água oleosa com alto teor de metais, matéria orgânica e salinidade
aproximada de 40x103mg/L. Entretanto, a concentração de HPA nessa água tem
concentração abaixo do limite de quantificação.
Para que os experimentos se aproximem o máximo da realidade de outros
campos, as concentrações de 10, 40 e 100 µg/L de padrão de HPA foram adicionadas à
água produzida para a realização dos experimentos. De tal forma, pode-se analisar a
influência da concentração de HPA na sua extração pelo sistema microemulsionado ou
seu precursor.
4.4.DETERMINAÇÃO DA REGIÃO DE MICROEMULSÃO
Para determinar a região de interesse à ser utilizada, região de WII,
primeiramente foi necessário construir um diagrama de fases do sistema. O método para
construção do diagrama de fases baseia-se no estudo realizado por Moura (2001), onde
é realizada uma titulação gravimétrica entre os componentes, a fim de se obter as
respectivas proporções mássicas entre eles, de modo que com os pontos obtidos,
observando-se com as mudanças de fases, delimita-se as regiões de Winsor.
Para a formação do sistema CTAB/ n-butanol/ Água Produzida/ n-hexano, a
mistura foi titulada em tubo de ensaio e, para cada gota adicionada, o sistema era
agitado, por meio de um agitador mecânico, e, em seguida, centrifugado. Quando uma
variação no sistema era identificada, o tubo com a solução era pesado e a composição
neste ponto era determinada por um balanço de massas. A partir dos pontos definidos,
as curvas de separação entre os sistemas de Winsor I, II, III e IV foram traçadas em um
diagrama pseudoternário (MELO, 2008).
4.5. MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE HPA: TESTES PRELIMINARES
4.5.1. Utilização de mistura ativa como precursor de microemulsão
Sabendo-se que a água produzida contém óleo emulsionado, inicialmente foi
proposto que a extração fosse feita com um precursor de microemulsão, onde um ponto
de 90% de água produzida (com concentrações de HPA de 10, 40 e 100 µg/L) e 5% de
razão C/T foi escolhido. A intenção é que o óleo emulsionado na água forme as micelas
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com o CTAB e origine uma região de WII, sem que haja a necessidade de adicionar o
solvente, n-hexano, como fase óleo. Com as duas fases distintas formadas, a inferior
sendo a água tratada e a superior a microemulsão, a água é extraída e levada para
análise.
4.5.2. Utilização da microemulsão na extração de HPA
Levando em consideração que o poder de solubilização das microemulsões é
muito elevado devido à sua baixa tensão interfacial, o mesmo ponto utilizado com o
precursor foi escolhido para avaliar a extração de HPA com a microemulsão
acrescentando o n-hexano como fase óleo. De tal forma, pode-se verificar a influência
da fase óleo na extração dos HPA. Sendo assim, a água foi tratada utilizando o ponto
90% água produzida (com concentrações de HPA de 10, 40 e 100 µg/L), 5% C/T e 5%
n-hexano, que se encontra na região de WII.
4.6.TEOR DE TENSOATIVOS
O procedimento para este ensaio foi realizado conforme method8028 (HACH,
2005) e consiste em medir 300 mL da amostra em uma proveta de vidro certificada, e
despejá-la em um funil de separação. Ao funil são adicionados 5mL de solução padrão
(Buffer Solution Sulfate Type) e após agitação, adiciona-se um reagente de tensoativo
denominado “Detergent Reagent Powder Pillow” e agita-se até que todo o líquido da
solução obtenha a coloração azul. Em seguida, adiciona-se 30 mL de benzeno e agita-se
para que todos os tensoativos contidos na amostra se dissolvam. Após 30 minutos, a
leitura é realizada no próprio espectrofotômetro. A fase inferior do funil (fase aquosa)é
drenada e descartada e o líquido da fase superior coletado em uma cubeta de vidro para
realização a leitura do resultado (em mg/L).
4.7. PROCEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE HPA
A presença de HPA nas amostras tratadas foi avaliada tanto qualitativamente,
quanto quantitativamente, por meio de espectroscopia de fluorescência e por
cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência.
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4.7.1. Espectroscopia de Fluorescência

Esta técnica foi utilizada para avaliar de forma qualitativa o desempenho do
tratamento da água utilizando o precursor de microemulsão. A análise foi realizada em
um espectrofluorímetro RF-5301 (Shimadzu) que possui como fonte de excitação uma
lâmpada pulsada de xenônio (150 W). A detecção da radiação emitida é realizada por
um tubo fotomultiplicador (R928-08). Para realização das medidas foi utilizado uma
célula de quartzo de 1cm de quatro faces polidas. As amostras foram excitadas com
comprimentos de onda que foram de 220nm, sendo varridas à faixa de 270 a 600 nm,
com ∆λ ajustados em intervalo de 1nm. As fendas de excitação foram ajustadas em5,0
nm.
4.7.2. Extração líquido-líquido (ELL)

Na extração líquido-líquido ocorre a partição da amostra entre duas fases
imiscíveis (orgânica e aquosa). A eficiência da extração depende da afinidade do soluto
pelo solvente de extração e do número de extrações. Pelo fato de se desejar extrair uma
substância de um meio aquoso, o solvente deve ser imiscível com água, volátil para ser
facilmente removido da substância desejada e não deve reagir com a substância que está
sendo extraída. Assim, o solvente utilizado na ELL foi o n-hexano e a amostra foi
extraída três vezes.
O procedimento ocorre da seguinte forma: 10 mL de amostra são adicionados a
um tubo de ensaio e posteriormente 1mL de n-hexano é adicionado. O tubo é fechado,
submetido a agitação mecânica por 30s e deixado em repouso para que ocorra a
separação das fases. O líquido sobrenadante (fase orgânica) é extraído com auxílio de
uma microseringa e transferido para um tubo cônico. Esse procedimento foi repetido
três vezes. Ao tubo cônico foi adicionado aproximadamente 1g de sulfato de sódio para
que o excesso de água fosse retirado e o conteúdo final foi transferido para um vial. O
n-hexano foi evaporado e a amostra foi reconstruída com acetonitrila (ACN), que é um
solvente polar, compatível com a determinação por HPLC-FLD.
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4.7.3. Cromatografia líquida de alta eficiência com detector de
fluorescência (HPLC-FLD)
Os analitos foram detectados e quantificados monitorando as emissões de
fluorescência nos comprimentos de excitação e emissão apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Comprimentos de onda de excitação (λ EX) e emissão
(λEM) para os HPA individuais.
HPA
λ EX
λEM

Naftaleno, acenaftileno, acenafteno,
fluoreno
Fenantreno, antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo(a)antraceno
Criseno, benzo(b)fluoranteno,
benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno,
dibenzo(a,h)antraceno,
benzo(g,h,i)perileno

275

320

256
256
275
270

370
390
420
385

290

430

Fonte: Adaptado de Jing et al., 2016.

Uma alíquota de 10 µL foi injetada em um sistema de HPLC-FLD equipado com
autoamostrador W0050S-3000 TSL, bomba quaternária LPG-3400SD, compartimento
de coluna termostática (T = 30 °C)TCC-3000SD, coluna analítica Acclain PA (3µm,
150 x 2.1 mm) e detector de fluorescência FLD-2100 Dual-PMT, da ThermoScientific.
O fluxo da fase móvel aquosa (ACN/água) foi ajustado para 0,410 mL/min. O gradiente
foi programado para a fase móvel começar com 50% ACN (0– 3min) mudando
linearmente para 85% (ACN) e 15% (H2O), até atingir 21 min. Aos 27 min a fase móvel
mudou de volta para a composição inicial (50% ACN/50% água). O tempo de corrida
total da análise foi de 32 min.
4.8. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
Neste trabalho a metodologia empregada na investigação do comportamento da
extração dos HPA na água produzida utilizando o sistema CTAB/ n-butanol/ água
produzida/ n-hexano aplica o planejamento simplex centróide, que se baseia na variação
das propriedades da mistura pseudoternária em função da concentração de seus
constituintes. O estudo foi composto por 7 ensaios, e suas respectivas réplicas, e o
tratamento estatístico dos resultados foi realizado utilizando o software Statistica 7.0,
modelo cúbico especial (StatSoft, EUA).
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O software gera uma matriz experimental codificada para o planejamento
experimental, que corresponde às variáveis originais, as quais formam um triângulo
equilátero dentro do domínio experimental, que neste caso é a região de WII do
diagrama de fases. Os pontos escolhidos partiram das concentrações de máximo de 90%
e mínimo de 70% de fase aquosa, máximo de 25% e mínimo de 5%de fase óleo e C/T.
Assim, os pontos medianos e o ponto central foram calculados de acordo com a equação
de conversão de escalas (Equação 01), segundo Nascimento (2014):
(

)

(01)

Onde:

Xcod= Ponto da matriz experimental.
Xmax= Ponto real correspondente ao ponto máximo da matriz experimental.
Xmin= Ponto real correspondente ao ponto mínimo da matriz experimental.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse capítulo apresenta-se e discute-se os resultados obtidos nos experimentos,
visando à remoção de HPA por sistemas microemulsionados.
A primeira etapa do processo envolveu a obtenção das regiões de Winsor para os
sistemas em estudo. A segunda etapa buscou desenvolver a melhor metodologia para a
remoção dos HPA, utilizando o sistema microemulsionado com o máximo de fase
aquosa e com a utilização apenas de um precursor de microemulsão no mesmo ponto.
Após a obtenção da melhor metodologia, passou-se a estudar os parâmetros que
pudessem a vir a influenciar o processo de remoção, utilizando um planejamento
experimental de misturas.

5.1.OBTENÇÃO DO DIAGRAMA DE FASES

A determinação da região a ser usada nos ensaios de extração tem por finalidade
a escolha do sistema que será utilizado como agente extrator visando obter bons
resultados na remoção dos HPA em amostras de água produzida e menor custo. Para
isso, é necessário determinar as regiões de Winsor para os sistemas em estudo.
O sistema utilizado no processo de extração foi composto por CTAB
(tensoativo),n-butanol (cotensoativo), hexano (fase orgânica) e água produzida (fase
aquosa). Manteve-se a relação cotensoativo/tensoativo (matéria ativa) constante e igual
a quatro. A razão igual a quatro foi utilizada por apresentar baixa quantidade de
tensoativo e boa eficiência de extração (LUCENA NETO, 2005). A Figura 5.1 mostra o
diagrama pseudoternário obtido com as regiões de Winsor para o sistema estudado.
A partir da análise do diagrama de fases obtido para esse sistema, é possível
observar que o mesmo apresenta diferentes regiões de Winsor, com exceção da região
de WIII, e predominando a região de WII.
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Figura 5.1 – Diagrama pseudoternário do sistema CTAB/ n-butanol/ água produzida/ n-hexano
utilizado na extração dos HPA, 25°C.

Fonte: AUTOR, 2017.

5.2.MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE HPA: TESTES PRELIMINARES

Optou-se por trabalhar com microemulsões em um ponto com a composição de
um ponto com baixo percentual de matéria ativa e um alto percentual de fase aquosa. A
seguir serão apresentados os resultados com relação à concentração de HPA extraída da
água produzida.
5.2.1.

Utilização de mistura ativa como precursor de microemulsão e
da microemulsão na extração de HPA.

As águas produzidas tratadas utilizando o precursor de microemulsão e a
extração por microemulsão foram analisadas por meio de espectroscopia de
fluorescência para que houvesse uma confirmação de quais HPA foram removidos. A
Figura 5.2 apresenta os espectros obtidos com a água produzida sem adição de HPA e
após o seu tratamento utilizando o precursor de microemulsão.
Na análise foram utilizados dois brancos: água ultrapura e um branco de C/T,
constituído por água ultrapura e a proporção de C/T que foi adicionada ao tratamento da
água produzida. Nota-se que o branco da mistura ativa, tensoativo e cotensoativo,
apresenta pico um pouco mais intenso que o do branco da água ultrapura, esse pico é
referente ao n-butanol, pois o mesmo é um composto que possui propriedade de
fluorescência.
Dado que os HPA são constituintes da água que também possuem essa
propriedade, o espectro referente à água produzida (AP) apresenta altas intensidades de
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absorção e emissão, enquanto que a água tratada (AT) apresenta estes sinais de baixa
intensidade, o que prova que houve remoção do contaminante.
Figura 5.2 –Espectros de Fluorescência referentes ao branco de água ultrapura (Branco), ao
branco do C/T (BT), à água tratada (AT), à água produzida (AP) e ao n-butanol (N_BUT).

Fonte: Autor, 2017.

As Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 apresentam os resultados obtidos utilizando tanto o
precursor de microemulsão com 90% de fase água e 5% de C/T, quanto a microemulsão
com a mesma composição do precursor acrescida de 5% de fase óleo, no tratamento de
água produzida contendo 10, 40 e 100 µg/L de HPA, respectivamente.
Figura 5.3 – Cromatograma comparativo entre a água produzida enriquecida com 10 µg/L
(AP_10b) de HPA e seus respectivos tratamentos utilizando o precursor de microemulsão
(10b_Prec) e a microemulsão (10b_Mic).

Fonte: Autor, 2017.
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A partir dos resultados apresentados na Figura 5.3, fica evidente que ocorreu a
remoção de HPA para os dois sistemas utilizados. Entretanto, é possível notar que os
picos referentes à amostra 10b_P são mais intensos que os da amostra 10b_M,
mostrando que a remoção utilizando a microemulsão foi mais eficiente.
Na Figura 5.4, observa-se que houve tratamento para ambas as amostras, 40b_P
e 40b_M, com alta eficiência de remoção para o tratamento utilizando a microemulsão.
Figura 5.4 – Cromatograma comparativo entre a água produzida enriquecida com 40 µg/L
(AP_40b) e seus respectivos tratamentos utilizando o precursor de microemulsão (40b_Prec) e a
microemulsão (40b_Mic).

Fonte: Autor, 2017.

Através da Figura 5.5, é possível observar que o tratamento realizado utilizando
a matéria ativa como precursor de microemulsão na amostra 100b_P não foi tão
eficiente quanto na amostra 100b_M, cuja extração variou de 60 a 75%, com exceção do
naftaleno, que teve um aumento em sua concentração devido à sua maior solubilidade
em água e, portanto, sua afinidade com o tensoativo foi menor. Prak et al. (2002)
explicam que quanto maior a quantidade de anéis, maior a solubilidade dos HPA em
tensoativos, devido à sua solubilidade em água ser menor.
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Figura 5.5 – Cromatograma comparativo entre a água produzida enriquecida com 100
µg/L (AP_100b) e seus respectivos tratamentos utilizando o precursor de microemulsão
(100b_Prec) e a microemulsão (100b_Mic).

Fonte: Autor, 2017.

A Tabela 5.1 apresenta as porcentagens de remoção para cada um dos HPA
estudados após tratamento com os dois meios de remoção.
Tabela 5.1 – Porcentagem de remoção de HPA em água produzida tratada, nas
concentrações de 10, 40 e 100 µg/L, utilizando o precursor e a microemulsão,
respectivamente.
Precursor
Microemulsão
HPA
10 µg/L
40 µg/L
100 µg/L
10 µg/L
40 µg/L
100 µg/L
61,646 %
2,046%
SR*
94,057% 92,544%
91,654%
Naph
92,417% 79,090%
26,914%
100%
100%
100%
A
96,695% 89,250%
62,481%
100%
100%
98,271%
Ace
96,919% 89,582%
64,968%
100%
99,635%
98,306%
Flu
94,447% 86,728%
61,630%
88,715% 98,436%
97,748%
Phe
96,682% 88,945%
64,315%
99,887% 99,664%
98,496%
Ant
100%
100%
69,761%
100%
100%
100%
F
95,552% 84,978%
52,159%
99,481% 99,223%
97,858%
Pyr
97,433% 91,480%
71,435%
100%
99,698%
98,944%
BaA
97,726% 92,697%
75,956%
99,923% 99,710%
99,054%
Chr
96,945% 88,744%
60,010%
100%
99,440%
98,342%
BbF
97,181% 90,633%
68,409%
99,865% 99,590%
98,868%
BkF
97,023% 89,775%
64,751%
99,827% 99,518%
98,688%
BaP
97,029% 90,325%
67,373%
99,901% 99,633%
99,079%
DahA
97,161% 89,911%
65,696%
100%
99,610%
98,878%
BghiPer
* SR: Não houve remoção.
Fonte: Autor, 2017.
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É possível perceber que a presença da fase óleo é uma importante variável na
extração de HPA, dado que na ausência deste componente, a quantidade de HPA
extraída é relativamente menor em relação ao tratamento utilizando apenas a mistura
ativa, com aproximadamente 70% de eficiência de remoção utilizando o precursor de
microemulsão, enquanto que a remoção utilizando a microemulsão pode chegar até a
100% de eficiência. Também é possível notar que a eficiência de remoção diminui com
o aumento da quantidade de HPA no sistema, ou seja, o sistema de remoção é mais
eficiente a baixas concentrações, sendo um resultado muito satisfatório, uma vez que o
contaminante quando encontrado a baixas concentrações, é normalmente mais difícil de
ser removido.
A remoção média de HPA utilizando a água produzida acrescida de 10 µg/L foi
de 93,657%, enquanto que a remoção média de HPA utilizando a água produzida
acrescida de 40 µg/L foi de 83,612% e a utilizando a água acrescida de 100 µg/L
chegou a apenas 58,390%, quando foi utilizado o tratamento com a matéria ativa como
precursor de microemulsão. Esse comportamento também pode ser observado quando a
microemulsão foi utilizada no tratamento, com remoção média de HPA de 98,778%
para o sistema que utiliza água produzida acrescida de 10 µg/L de HPA, 99,113 % para
o sistema que utiliza água produzida acrescida de 40µg/L de HPA e 98,279% para o que
utiliza água acrescida de 100 µg/L de HPA.
Em ambos os casos, utilizando o precursor de microemulsão e utilizando a
microemulsão, a remoção de naftaleno é menor, comparada aos outros HPA, chegando
à zero na água produzida com concentração de 100 µg/L. Isso se dá devido ao naftaleno
possuir maior solubilidade em água que no sistema, em consequência de possuir apenas
dois anéis aromáticos, portanto sua baixa afinidade com a microemulsão dificulta sua
solubilização no sistema, reduzindo sua remoção.
De mesmo modo, os compostos com cinco anéis aromáticos (ou mais) por serem
mais apolares, tem mais afinidade pelo sistema que pela água, sendo removidos da água
mais facilmente e em decorrência disto, o benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno,
benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno possuíram porcentagem
de remoção semelhantes.
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DE

ÁGUA

PRODUZIDA

UTILIZANDO O SISTEMA MICROEMULSIONADO
O modelo de planejamento simplex centroide baseia-se em variações das
propriedades de uma mistura ternária em função das concentrações dos seus
constituintes. Em um diagrama pseudoternário representando as zonas de Winsor, na
região de WII, rica em água, é construído um triângulo equilátero para o estudo das
etapas de extração (LUCENA NETO, 2005). A região onde o simplex centroide será
utilizado foi apresentada na Figura 5.6.
Figura 5.6–Representação do modelo simplex centroide para o sistema CTAB/ nbutanol/ água produzida/ n-hexano utilizado no processo de extração.

Fonte: Autor, 2017.

As composições calculadas para os pontos de cada sistema estudado estão
apresentadas na Tabela 5.2:
Tabela 5.2 – Composição dos pontos de extração
calculadas.
Composição (%)
Ponto
FA
FO
C/T
90
5
5
1
70
5
25
2
70
25
5
3
80
5
15
4
70
15
15
5
80
15
5
6
76,67
11,67
11,67
7
Fonte: Autor, 2017.
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5.3.1. Superfícies de Respostas
As superfícies de respostas representam o comportamento da concentração de
HPA extraídas na região de WII, delimitada pelo planejamento no diagrama de fases e
obtido através de regressões utilizando o modelo cúbico especial. Para cada analito
foram gerados os gráficos de superfície resposta e suas curvas de contorno, as quais
representam a direção em que ocorre o aumento ou a redução da concentração de HPA
de acordo com sua extração.
A Figura 5.7 apresenta as superfícies de resposta para a para a remoção de
naftaleno e acenaftaleno e seus respectivos diagramas de Pareto.
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Figura 5.7 – Superfícies de resposta e diagramas de Pareto para o naftaleno e o acenaftaleno.

Fonte: Autor, 2017.
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Analisando a Figura 5.7 observa-se que ambas as superfícies possuem curvas de
contorno semelhantes, sendo possível perceber que as regiões de maior extração de
HPA são as regiões mais externas ao triângulo, compreendendo os pontos 1 (90% FA,
5% FO, 5%C/T), 2 (70% FA, 5% FO, 25% C/T), 3 (70% FA, 25% FO, 5% C/T), 4
(80% FA, 5% FO, 15% C/T) e 6 (80% FA, 15% FO, 15% C/T).
Na região central do triângulo, no ponto 7 (76,67% FA, 11,67% FO, 11,67%
C/T), a remoção de naftaleno e acenaftaleno chegou a ser nula, provavelmente porque o
aumento da porcentagem de C/T não foi suficiente para aumentar a solubilização. Por
outro lado, quando se tem 25% de FO e 5% de C/T, como é o caso do ponto 3, o sistema
formado favoreceu a solubilização dos compostos, certamente porque nessa
composição, a geometria das micelas favorece a extração dos compostos independente
de sua polaridade.
Os diagramas de Pareto para ambos os analitos mostram que há uma interação
significativa entre as três variáveis do sistema (FA, FO e C/T) e entre FO e C/T. Tanto
para o naftaleno quanto para o acenaftaleno, as variáveis independentes apresentam
efeito significativo muito evidente, sendo para o naftaleno o C/T, FO e FA as mais
significantes e para o acenaftaleno FA, C/T e FO, respectivamente. Para ambos, as
interações entre FA, FO e FA, C/T não se encontraram no intervalo de confiança, de
95%.
A Figura 5.8apresenta a superfície de resposta e diagrama de Pareto para a
remoção de acenafteno.
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Figura 5.8 – Superfícies de resposta e diagrama de Pareto para o acenafteno.

Fonte: Autor, 2017.

As curvas de contorno presentes na sua superfície mostram que as regiões de
maior extração de HPA são as regiões próximas aos vértices do triângulo, onde se tem
uma máxima porcentagem de água e mínima de C/T e óleo, compreendendo o ponto 1
(90% FA, 5% FO, 5%C/T), máxima porcentagem de óleo e C/T e mínima de água no
ponto 3 (70% FA, 25% FO, 5% C/T) e no ponto 2 (70% FA, 5% FO, 25% C/T), onde a
mínima porcentagem de água e óleo com a máxima porcentagem de C/T se concentra.
À medida que se aumenta a concentração de matéria ativa, aumenta-se a eficiência de
remoção, sendo o ponto central (76,67% FA, 11,67% FO, 11,67% C/T) o de menor
eficiência de remoção. Seu gráfico de Pareto mostra que a variável independente C/T,
seguida da FA e FO, se mostra de grande influência significativa, enquanto que suas
interações com duas e três variáveis (FO/FA, FO/C/T, FA/C/T e FO/FA/C/T) não
apresentam efeito significativo no intervalo de confiança, de 95%.
A Figura 5.9 apresenta as superfícies de resposta e diagrama de Pareto para a
remoção de fluoranteno.
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Figura 5.9 – Superfícies de resposta e diagramas de Pareto para o fluoranteno.

Fonte: Autor, 2017

As curvas de contorno referentes ao fluoranteno apresentam região de maior
extração de HPA no ponto onde se encontra alta porcentagem de água e baixa
porcentagem de FO e C/T, compreendendo o ponto 1 (90% FA, 5% FO, 5%C/T) e o
ponto onde se concentra a combinação de mínima porcentagem de água e n-hexano com
a máxima porcentagem de C/T, no ponto 2 (70% FA, 5% FO, 25% C/T). À medida que
se aumenta a concentração de fase óleo, a eficiência de extração diminui, sendo o ponto
5 (70% FA, 15% FO, 15% C/T) o de menor eficiência de extração.
Segundo seu diagrama de Pareto, as variáveis independentes C/T, FA e FO,
respectivamente, apresentam influência significativa, enquanto que suas interações com
duas e três variáveis (FO/FA, FO/C/T, FA/C/T e FO/FA/C/T)não apresentam efeito
significativo no intervalo de confiança, de 95%.
A Figura 5.10 apresenta as superfícies de resposta e diagramas de Pareto para a
remoção de fenantreno e antraceno, os quais possuem curvas de contorno semelhantes.
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Figura 5.10 – Superfícies de resposta para o fenantreno e o antraceno.

Fonte: Autor, 2017.
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É notável que a região de maior remoção de HPA é a região com o mínimo de
fase óleo para ambos fenantreno e antraceno, compreendendo os pontos 1 (90% FA, 5%
FO, 5%C/T) e 2 (70% FA, 5% FO, 25% C/T) e também a região central de ponto 7
(76,67% FA, 11,67% FO, 11,67 C/T).
Segundo seus diagramas de Pareto, as variáveis FA, C/T e FO foram aquelas de
maior influência nesse sistema e a interação entre estas variáveis se mostraram
significativas no limite do intervalo de confiança (95%).
A Figura 5.11 apresenta a superfície de resposta e diagrama de Pareto
correspondentes à remoção de pireno.
Figura 5.11 – Superfícies de resposta e diagramas de Pareto para o pireno.

Fonte: Autor, 2017.

As curvas de contorno destacam que as regiões que compreendem os pontos 1
(90% FA, 5% FO, 5%C/T) e 7 (76,67% FA, 11,67% FO, 11,67% C/T) foram as de
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melhor remoção de HPA, chegando a 98,5% de remoção. Os pontos 4 (80% FA, 5%
FO, 15% C/T) e 5 (70% FA, 15% FO, 15% C/T) tiveram uma menor eficiência de
remoção de 97,5%. Segundo o diagrama de Pareto, FA, C/T e FO, respectivamente,
foram as variáveis de maior significância no sistema, enquanto que as interações entre
estas variáveis não apresentaram significância dentro do intervalo de confiança.
A Figura 5.12 apresenta as superfícies de resposta e diagramas de Pareto
referentes à remoção de criseno e benzo(a)antraceno.
A remoção de criseno e benzo(a)antraceno ocorre satisfatoriamente em grande
parte da região de estudo. As curvas de contorno das superfícies de resposta referentes
ao criseno e ao benzo(a)antraceno, apresentados na Figura 5.14, mostram que, com
exceção dos pontos 4 (80%FA, 5% FO, 15% C/T) e 5 (70% FA, 15% FO, 15% C/T),
que obtiveram aproximadamente 98,4% de remoção, os outros pontos atingiram valores
de remoção superiores, chegando a 100% de remoção no ponto 7 (76,67% FA, 11,67%
FO, 11,67% C/T).
Seus gráficos de Pareto, apresentados na Figura 5.15, mostram que as interações
entre as variáveis FA e C/T podem ser significantes, porém, suas variáveis
independentes FA, C/T e FO, respectivamente, são as variáveis de maior significância.
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Figura 5.12 – Superfícies de resposta e diagramas de Pareto para criseno e benzo(a)antraceno.

Fonte: Autor, 2017.
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A Figura 5.13 apresenta as superfícies de resposta e seus respectivos diagramas de Pareto para a remoção de benzo(a)pireno,
benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno.
Figura 5.13 – Superfície de resposta para: (a) benzo(a)pireno, (b) benzo(b)fluoranteno, (c) benzo(k)fluoranteno, (d) dibenzo(a,h)antraceno e (e)
benzo(g,h,i)perileno.

Fonte: Autor, 2017.
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Figura 5.14 - Diagrama de Pareto para: (a) benzo(a)pireno, (b) benzo(b)fluoranteno, (c) benzo(k)fluoranteno, (d) dibenzo(a,h)antraceno e (e)
benzo(g,h,i)perileno

Fonte: Autor, 2017.
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As curvas de contorno de cada superfície de resposta apresentam
comportamentos semelhantes, onde, em todos os casos, as regiões de maior extração de
HPA são aquelas com o mínimo de matéria ativa, compreendendo os pontos 1 (90%
FA, 5% FO, 5%C/T), 3 (70% FA, 25% FO, 15% C/T) e 6 (80% FA, 15% FO, 5% C/T)
e o ponto 7 (76,67% FA, 11,67% FO, 11,67% C/T), chegando a atingir até 100% de
remoção nestes pontos. Aumentando a concentração de fase óleo, é possível perceber
que a extração destes HPA se torna mais difícil, sendo o ponto 4 (70% FA, 15% FO,
15% C/T) o de menor eficiência de extração.
Apesar de suas superfícies de resposta serem semelhantes, seus diagramas de
Pareto

mostram

níveis

de

significância

diferentes.

O

benzo(a)pireno,

benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)perileno
possuem efeito significativo das variáveis independentes cuja confiança obedeça o
intervalo de 95%. Há uma forte interação de duas variáveis (FA/C/T) presente para
todos estes HPA, bem como uma influência significativa da interação (FO/C/T),
enquanto que a interação entre (FA/FO) só não apresentou influência para o
dibenzo(a,h)antraceno. A interação entre as três variáveis (FA/FO/C/T) foi significativa
para todos.
O fluoreno apresentou 100% de remoção em todos os pontos estudados, não
sendo possível analisar a influência das fases estudadas no sistema, devido ao sistema
não possuir variância.
Foi possível perceber que a remoção dos HPA de massa molecular mais elevada
foi, em geral, mais eficiente no sistema e, segundo Prak et al. (2002), existe uma certa
competição na remoção dos HPA, que favorece os HPA de peso molecular mais
elevado, devido a eles possuírem uma afinidade maior com microemulsão, devido sua
baixa solubilidade em água.
Chum et al (2001) explicam que o poder de solubilização dos HPA na
microemulsão pode ser alterada em decorrência da concentração dos HPA de massa
molecular mais elevada, uma vez que a solubilidade em microemulsão dos HPA é
aumentada na presença daqueles de massa molecular mais baixa (por serem menos
hidrofóbicos) e reduzida na presença dos de massa molecular mais elevada (mais
hidrofóbicos).
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5.4.TEOR DE TENSOATIVOS

Dado que para todos os HPA o ponto ótimo de extração foi o ponto 1, decidiu-se
determinar o teor de tensoativos presentes na água tratada e verificar se a mesma se
adéqua às exigências dos órgãos ambientais neste ponto. Entretanto, não há uma
Portaria do Meio Ambiente que limite a concentração de tensoativos na água produzida
descartada, embora haja limitações para quantidade de tensoativos em água doce (0,5
mg/L), salinas e salobras (0,2 mg/L) (CONAMA, 2005). Alguns órgãos estaduais
estabelecem valores máximos permitidos de tensoativos no descarte de água produzida
de petróleo, como por exemplo, a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
(FATMA), permite que seja descartado até 2,0 mg/L.
O teor de tensoativos presentes na água produzida após o tratamento utilizando a
composição do sistema apresentadas no ponto 1 (90% FA, 5% FO, 5%C/T) foi de 1,5
mg/L, ficando acima do limite máximo permitido para os padrões de qualidade da água,
mas abaixo do permitido para descarte de água produzida na indústria do petróleo. Vale
ressaltar que o tensoativo utilizado neste trabalho (CTAB) é biodegradável, sendo
facilmente decomposto por ação bacteriana quando descartado.

Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

77

Capítulo 6
CONCLUSÕES

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Capítulo 6: Conclusões

6. CONCLUSÕES
A realização deste trabalho permitiu as seguintes conclusões:
1.

Os testes para escolha do sistema e da forma de extração, seja utilizando um
precursor de microemulsão, seja a extração por microemulsão no sistema de
Winsor II, levou às seguintes conclusões:
a. Neste sistema, a utilização da fase óleo é fator de melhoria nos percentuais de
extração de HPA, quando se compara aos resultados obtidos com o precursor de
microemulsão e o sistema de WII;
b. Os resultados obtidos com um precursor de microemulsão forneceram extrações
de 60% a 97% de HPA;
c. Os resultados obtidos com a microemulsão forneceram extrações de 88% a
100% de HPA;

2.

A otimização da extração dos HPA feita utilizando o planejamento experimental
simplex centróide permitiu estudar a influência de diferentes variáveis e as
interações entre elas e, conclui-se que:
a. As variáveis estudadas, fase aquosa, fase oleosa e matéria ativa,
mostraram que as respostas para a extração de HPA possuem
comportamentos independentes e diferentes;
b. Os HPA estudados apresentaram o ponto ótimo de extração o ponto 1
(90% FA, 5% FO, 5% C/T), sendo um resultado considerado bom, pois
utiliza uma máxima porcentagem de água, pouca matéria ativa e fase
óleo, apresentando valores médios de extração entre 98,5% e 100%;

3.

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que é possível extrair HPA com
eficiência utilizando o sistema CTAB/ n-butanol/ água produzida/ n-hexano.
Portanto, este trabalho apresenta-se como uma boa contribuição e mostra-se

como uma alternativa ao tratamento de água produzida utilizando microemulsão para
extração de HPA com viabilidade técnica e eficiência.

Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

79

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências Bibliográficas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADISA, A.; JIMENEZ, A.; WOODHAM, C.; ANTHONY; K.; NGUYEN, T.; SALEH,
M. A. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in dry tea. Journal Of
Environmental Science And Health, Part B, [s.l.], v. 50, n. 8, p.552-559, 11 jun.
2015. Informa UK Limited. http://dx.doi.org/10.1080/03601234.2015.1028832.
AHMED, O. E.; MAHMOUD, S. A.; NADY, M. M. El. Organic sources in the
Egyptian seawater around Alexandria coastal area as integrated from polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs). Egyptian Journal Of Petroleum, [s.l.], p.1-8, nov.
2016. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpe.2016.10.016.
AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS ANP (Org.). Produção Mensal de Hidrocarbonetos. 2016. Disponível em:
<http://www.anp.gov.br/wwwanp/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-decontratos-de-e-p/dados-de-e-p>. Acesso em: 17 nov. 2016.
ALBUQUERQUE, H. da S. Obtenção e aplicação de sistemas microemulsionados na
recuperação avançada de petróleo. 2008. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.
AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY – ATSDR
(Org).Toxicological Profile for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – Application
Note
1085.
2016.
Disponível
em:
<
file:///C:/Users/PRH222/Desktop/TOXICOLOGICAL%20
PROFILE%20FOR%20HPAs.pdf>. Acesso em: 01 maio 2017.
BARBOSA, E. S.; EVANGELISTA, G. F.; PIMENTA, E. M.; SILVERIO, F. O.;
PINHO, G. P. Optimization and validation of solid-liquid extraction and purification at
low temperature of PAHs in sewage sludge. Química Nova, [s.l.], v. 37, n. 3, p.404410, 2014. GN1 Genesis Network. http://dx.doi.org/10.5935/0100-4042.20140068.
BARROS NETO, E. L. Extração de cobre utilizando microemulsões: otimização e
modelagem. 1996. 148 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós - Graduação em
Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1996.
BARROS NETO, B. de; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como Fazer
Experimentos:: Aplicações na Ciência e na Indústria. 4. ed. Bookman, 2010. 413 p.
BORUSZKO, Dariusz. Research on the influence of anaerobic stabilization of various
dairy sewage sludge on biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs with
the use of effective microorganisms. Environmental Research, [s.l.], v. 155, p.344352, maio 2017. Elsevier BV.http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2017.02.019.
CHI, Z.; CULLUM, B. M.; STOKES, D., L.; MOBLEY, J.; MILLER, G. H.;
HAJALIGOL, M., R.; VO-DINH, T. Laser-induced fluorescence studies of polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAH) vapors at high temperatures. Spectrochimica Acta Part A.
vol. 57, p. 1377-1384. 2001.

Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

81

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências Bibliográficas

CHUN, C. L.; LEE, J. J.; PARK, J. W. Solubilization of PAH mixtures by three
different anionic surfactants.Environmental Pollution. Vol. 118. P. 307-313. 2002.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA (BRASIL). Resolução
Nº357,
de
17
de
março
de
2005.
Disponível
em:
HTTP://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf. Acesso em: 14 de
setembro de 2016.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA (BRASIL). Resolução
Nº393,
de
09
de
agosto
de
2007.
Disponível
em:
HTTP://4ccr.pgr.mpf.gov.br/institucional/grupos-detrabalho/residuos/resolucoes_conama__agua/Resolucao_CONAMA_no393_ano_2007.pdf. Acesso em 14 de setembro de
2016.
CRUZ, K. G. Sistemas microemulsionados à base de tensoativos hidrocarbônicos
para aplicação como suportes para dispersão de compostos antibióticos. 2013. 97 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Agroquímica, Universidades Federal de Viçosa,
Viçosa, 2013.
DALTIN, D. Tensoativos: química, propriedades e aplicações. São Paulo: Edgard
Blücher Ltda., 2011.
DENIS, E. H.; TONEY, J. L.; TAROZO, R.; ANDERSON, R. S.; ROACH, L. D.;
HUANG, Y. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in lake sediments record
historic fire events: Validation using HPLC-fluorescence detection. Organic
Geochemistry, [s.l.],
v.
45,
p.7-17,
abr.
2012.
Elsevier
BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2012.01.005.
DIN, K. U.; SHAFI, M.; BHAT, P. A.; DAR, A. A. Solubilization capabilities of
mixtures of cationic Gemini surfactant with conventional cationic, nonionic and anionic
surfactants towards polycyclic aromatic hydrocarbons. Journal Of Hazardous
Materials, [s.l.], v. 167, n. 1-3, p.575-581, 15 ago. 2009. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.01.022.
DÓREA, H. S.; BISPO, J. R. L.; ARAGÃO, K. A. S.; CUNHA, B. B.; NAVICKIENE,
S.; ALVES, J. P. H.; ROMÃO, L. P. C.; GARCIA, C. A. B.. Analysis of BTEX, PAHs
and metals in the oilfield produced water in the State of Sergipe, Brazil. Microchemical
Journal, [s.l.], v. 85, n. 2, p.234-238, abr. 2007. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2006.06.002.
DUARTE, L. J. N. Estudo de sistemas microemulsionados para evitar sais de cálcio
em incrustações industriais. 2001. 116 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de PósGraduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, 2001.
FAKHRU’L-RAZI, A.; PENDASHTEH, A.; ABDULLAH, L. C.; BIAK, D., R., A.;
MADAENI, S. S.; ABIDIN, Z. Z. Review of technologies for oil and gas produced
water treatment. Journal Of Hazardous Materials, [s.l.], v. 170, n. 2-3, p.530-551, 30
out. 2009. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.044.
Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

82

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências Bibliográficas

FIRMINO, P. C. O.de S. Influência de sistemas microemulsionados na
molhabilidade de arenito e na recuperação avançada de petróleo. 2016. 113 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 2016.
FOURATI, R.; TEDETTI, M.; GUIGUE, C.; GOUTX, M.; GARCIA, N.; ZAGHDEN,
H.; SAYADI, S.; ELLEUCH, B.. Sources and spatial distribution of dissolved aliphatic
and polycyclic aromatic hydrocarbons in surface coastal waters of the Gulf of Gabès
(Tunisia, Southern Mediterranean Sea). Progress In Oceanography, [s.l.], p.1-16, fev.
2017. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2017.02.001.
GOMES, D. A. de A.. Aplicação de microemulsões na solubilização de frações
pesadas de petróleo. 2009. 78 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia
Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009.
GONG, C.; CHENG, G.; HUANG, H.; HE, P.; ZHANG, Z.; MA, B. Removal and
transformation of polycyclic aromatic hydrocarbons during electrocoagulation treatment
of an industrial wastewater. Chemosphere, [s.l.], v. 168, p.58-64, fev. 2017. Elsevier
BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.10.044.
GRADZIELSKI, M. Recent developments in the characterisation of
microemulsions. Current Opinion In Colloid & Interface Science, [s.l.], v. 13, n. 4,
p.263-269, ago. 2008. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.cocis.2007.10.006.
HUGHES, S. W.; SEHSUVAROGLU, S. A.; SLATER, J. M..PRODUCED WATER
TREATMENT TECHNOLOGIES: A CASE STUDY. In: SPE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT IN OIL & GAS
EXPLORATION & PRODUCTION, 2., 1994, Jakarta - Indonésia. SPE 27131. Jakarta:
Society Of Petroleum Engineers, 1994. p. 1 - 8.
INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
OIL
&
GAS
PRODUCERS
(Org.). Aromatics in Produced Water: occurance, fate & effects, and treatment.
England And Wales: International Association Of Oil & Gas Producers, 2002.
INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
OIL
&
GAS
PRODUCERS
(Org.). Environmental performance indicators - 2014 Data: DATA SERIES.
England And Wales: International Association Of Oil & Gas Producers, 2015.
INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
OIL
&
GAS
PRODUCERS
(Org.). Environmental performance indicators - 2015 Data: DATA SERIES.
England And Wales: International Association Of Oil & Gas Producers, 2016.
JING, C. ZHENYU, D.; QUN, X.; LINA, L.; ROHRER, J. Sensitive and Rapid
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Tap Water. 2016.
Application
Note
1085.
Thermo
Scientific.
Disponível
em:
<http://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/AN-1085-HPLC-PAHs-TapWater-AN70923-EN.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2017.

Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

83

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências Bibliográficas

KE, C.; GU, Y. G.; LIU, Q.; LI, L. D.; HUANG, H. H.; CAI, N.; SUN, Z. W.
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in wild marine organisms from South China
Sea: Occurrence, sources, and human health implications. Marine Pollution
Bulletin, [s.l.], v. 117, n. 1-2, p.507-511, abr. 2017. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.02.018.
KHEZELI, T.; DANESHFAR, A.; SAHRAEI, R. Emulsification liquid–liquid
microextraction based on deep eutectic solvent: An extraction method for the
determination of benzene, toluene, ethylbenzene and seven polycyclic aromatic
hydrocarbons from water samples. Journal Of Chromatography A, [s.l.], v. 1425,
p.25-33, dez. 2015. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2015.11.007.
KUNERT, R. (Rio de Janeiro). Universidade Petrobras (Ed.). Processamento Primário
de Petróleo. Rio de Janeiro: Escola de Ciências e Tecnologias E&p, 2007. 54 p.
LANGE, K. R. Surfactants: A Pratical Handbook. Munich: Hanser Publishers, 1999.
LINDMAN, B.; DANIELSSON, I. The definition of microemulsion. Colloids And
Surfaces, [s.l.], v. 3, n. 4, p.391-392, dez. 1981. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/0166-6622(81)80064-9.
LI, Q.; KANG, C.; ZHANG, C. Waste water produced from an oilfield and continuous
treatment with an oil-degrading bacterium. Process Biochemistry, [s.l.], v. 40, n. 2,
p.873-877, fev. 2005. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2004.02.011.
LIU, W.; CHAI, J.; CHEN, L.; XU, L.; ZHU, M.; LU, J. Effect of the composition of
mixed oils on the phase behaviour and solubilization ability of microemultion system, J.
Chem. Eng. Data, 57, 469-474, 2012. DOI: 10.1021/je201060w.
LOURENÇO, R. A.; SOUZA, J. M.; NUDI, A. H.; WAGENER, A.; L.; R.;
MENICONI, M. F. G.; FRANCIONI, E. Monitoring of polycyclic aromatic
hydrocarbons in a produced water disposal area in the Potiguar Basin, Brazilian
equatorial margin. Environmental Science And Pollution Research, [s.l.], v. 23, n.
17, p.17113-17122, 23 maio 2016. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/s11356016-6903-y.
LUCENA NETO, M. H. Estudo da influência de tensoativos em sistemas
microemulsionados na extração de gálio e alumínio. Natal: UFRN, 2005. Tese
(Doutorado) – Programa de Pós – Graduação em Engenharia Química, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.
MARTINS, L. C. da S. Projeto de um sistema de tratamento da água produzida de
reservatórios de petróleo para sua adequação ao consumo humano. 2015. 74 f. TCC
(Graduação) - Curso de Engenharia de Petróleo, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal, 2015.
MOURA, M. C. P. de A. Otimização do Processo de Recuperação do Cromo de
Efluentes de Curtumes por Microemulsões no Extrator Morris. 1997. 154 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 1997.
Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

84

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências Bibliográficas

NASCIMENTO, Y. I. F. Extração de metais (K, Mg, Ba, Ca, Cr, Mn, Li, Fe) de
água produzida sintética utilizando sistema microemulsionado. 2014. 97 f.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de
Petróleo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
NIJHAWAN, N.; MYERS, J. E. Constructed Treatment Wetlands for the Treatment and
Reuse of Produced Water in Dry Climates. In: SPE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON HEALTH, 1., 2006, Abu Dhabi - Uae. SPE 98567. Abu Dhabi Uae: Society Of Petroleum Engineers, 2006. p. 1 - 8.
NOME, F.; NEVES, A.; IONESCU, L. G. Specific Role of Functional Micelles in the
Catalysis of an Elimination Reaction. In: MITTAL, Kashmiri Lal; FENDLER, E. J.
(Ed.). Solution Behaviour of Surfactants: Theoretical and Applied Aspects Volume 2.
New York: Springer Us, 1982. p. 1157-1170.
NUNES, S. K. S.; Tratamento de água de produção de petróleo visando o
aproveitamento na obtenção de barrilha. 2013. Tese (Doutorado) – Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Química, PPGEQ, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal, 2013.
OLIVEIRA, A. G.; SCARPA, M. V.; CORREA, M. A.; CERA, L. F. R.; FORMARIZ,
T. P. Microemulsões: estrutura e aplicações como sistema como sistema de liberação de
fármacos. Química Nova, v. 27, p. 131-138, 2004.
PRAK, D. J. L.; PRITCHARD, P. H. Solubilization of polyclyclic aromatic
hydrocarbon mixtures in micelar nonionic surfactant solutions. Water Research. Vol.
36, p. 3463-3472. 2002.
PINHEIRO, G. L. Avaliação da eficiência de um inibidor comercial livre e
dissolvido em microemulsão na corrosão do aço API 5L A210. 2014. 104 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Química, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal, 2014.
RAMOS, A. C.; Extração de tungstênio usando microemulsões. 1996. 121 f.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.
ROBB, I. D. Microemulsions. New York: Plenum Press, 1982.
ROBERTO, E. C. Caracterização e aplicação de sistemas micelares e
microemulsionados como inibidores de corrosão. Dissertação (Mestrado) – Programa
de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,
2010.
ROSSI, C. G. F. T. Inibição à corrosão do aço AISI 1020, em meios ácido e salino,
por tensoativos e substâncias nitrogenadas microemulsionados. Tese (Doutorado) –
Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal, 2007.

Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

85

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências Bibliográficas

ROSSI, C. G. F. T.; DANTAS, T. N. C.; NETO, A. A. D.; MACIEL, M. A. M.
Tensoativos: uma abordagem básica e perspectivas para aplicabilidade industrial.
Revista Universidade Rural, Série Ciências Exatas e da Terra, Seropédica, RJ: EDUR,
v. 25, n. 1-2, p. 73-85, 2006.
SENA, S. F. M. Estudo hidroquímicos da água produzida de um determinado
campo de petróleo da bacia potiguar. 2011. 127 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Engenharia de Petróleo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.
SERPE, F. P.; ESPOSITO, M.; GALLO, P.; SERPE, F. Optimisation and validation of
an HPLC method for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in
mussels. Food Chemistry, [s.l.], v. 122, n. 3, p.920-925, out. 2010. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.03.062.
STEWART, M.; ARNOLD, K. Produced Water Treatment Field Manual. Part 1 –
Produced Water Tresting Systems, p. 1-134, 2011.
SOARES, A. P. J. Aplicação de microemulsão na recuperação de petróleo de
reservatórios carbonáticos. 2012. 97 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia
Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
SOUZA, P. F. D. Novas alternativas na quebra de emulsão de petróleo: sistemas
microemulsionados. 2006. 152 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de PósGraduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, 2006.
TADROS, T. F. Applied Surfactants: Principles and apllications. Willey – VCH
Verlage GmbH & Co. KGaA, 2005.
TFOUNI, S. A. V.; TOLEDO, M. C. F. Determination of polycyclic aromatic
hydrocarbons in cane sugar. Food Control, [s.l.], v. 18, n. 8, p.948-952, ago. 2007.
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.05.012.
THOMAS, J. E. 2004. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Ed. Interciência:
PETROBRAS, Rio de Janeiro, Interciência, 271p.
TORIL, I. R. U.; DURELL, G., S.; JOHNSEN, S. Determining produced water
originating polycyclic aromatic hydrocarbons in North Sea Waters: comparison of
Sampling Techniques. Marine Pollution Bulletin. Vol. 38, No. 11, p 977-989. Great
Britain, 1999.
UKPOHOR, T.o. Produced Water: Environmental Issues/ Technological Solution Of
The Nigeria Depletion Era. In: SPE ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE &
EXHIBITION, 1., 2001, New Orleans, Louisiana. SPE 71437. New Orleans: Society Of
Petroleum Engineers, 2001. p. 1 - 12.
VALE, Túlio Ytérbio Fernandes. Desenvolvimento de tensoativos e sistemas
microemulsionados para a recuperação de petróleo. 2009. 120 f. Tese (Doutorado) Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,
2009.
Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

86

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências Bibliográficas

WINSOR, P. A. Solvent Properties of Amphiphilic Compounds Butterworths
ScientificPublications. London. p. 207, 1954.
ZHENG, J.; LIU, B.; PING, J.; CHEN, B.; WU, H.; ZHANG, B. Vortex- and ShakerAssisted Liquid-Liquid Microextraction (VSA-LLME) Coupled with Gas
Chromatography and Mass Spectrometry (GC-MS) for Analysis of 16 Polyclyclic
Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Offshore Produced Water. Water Air Soil Pollut. P.
226-318. DOI 10.1007/s11270-015-2575-3.
ZOLLER, Uri; BRONZE, Guy (Ed.). Handbook of Detergents: Part A: Properties.
New York: Marcel Dekker, Inc, 1999. 82 v.

Yasmin Maria da Silva Menezes, Maio/2017

87

