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RESUMO 

 
O descarte de água de produção em oceanos é um dos grandes problemas ambientais 

enfrentados pela indústria de petróleo e pela população, uma vez que esses efluentes possuem 

compostos nocivos à saúde. Dentre estes compostos destacam-se os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs), compostos orgânicos caracterizados por apresentarem dois ou 

mais anéis aromáticos conjugados. Neste trabalho utilizou-se um planejamento fatorial para 

avaliar o efeito de alguns parâmetros na extração de HPAs em amostras de água de produção 

por microextração em fase sólida (MEFS) e posterior análise por cromatografia gasosa 

acoplada a um espectrômetro de massas (CGMS). Verificou-se que a técnica favorece a pré-

concentração de HPAs em amostras e que os parâmetros estudados (temperatura, concentração 

de HPA, força iônica, tempo de exposição à fibra) influenciam de forma significante na 

quantidade de HPA extraída, sendo que o efeito de cada fator depende das estruturas dos HPAs. 

A análise quantitativa e qualitativa por CGMS foi realizada utilizando a técnica de fragmentos 

distintos em seus espectros de massas. Foram analisadas quatro amostras de água de produção, 

utilizando-se o método de padrão interno. Realizou-se a validação da metodologia, através de 

testes de precisão, linearidade, limites de detecção e quantificação, e exatidão. A metodologia 

proposta mostrou-se eficiente visto que apresentou boa reprodutibilidade, linearidade 

satisfatória (os coeficientes de correlação obtidos ficaram entre 0,9849 e 0,9999), valores de 

LD e LQ compatíveis aos da literatura, e uma exatidão adequada na faixa de concentração 

avaliada (valores de recuperação variaram entre 84,23 e 148,52 %). O diferencial da 

metodologia foi ter conseguido analisar os HPAs presentes nas amostras que possuíam matrizes 

bastante complexas sem a necessidade de qualquer pré-tratamento das mesmas. Os HPAs de 

menores massas molar foram, em geral, os majoritários nas amostras de águas investigadas. A 

quantidade total de HPA presente nas quatro amostras variou de 30,41 a 170,41 µg L-1. Os 

valores das constantes de distribuição calculados indicam que os HPAs de maiores massas 

molares apresentaram maior afinidade pela fibra de polidimetil-siloxano. 

 

 
 
Palavras-Chave: Água de produção. HPA. MEFS. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The disposal of water from oil production in the oceans is one of the major environmental 

problems facing the oil industry and the population, since these compounds have harmful 

effluents health. Among these compounds, the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) stand 

out. These substances are organic compounds characterized by presenting two or more 

conjugated aromatic rings. This study evaluated the effect of some parameters on the extraction 

of PAHs by SPME and subsequent analysis by GCMS using 24 factorial design to optimize the 

experiments, followed by the analysis of water samples from oil production. It has been found 

that the technique pre-concentrated samples and the parameters (temperature, PAH 

concentration, ionic strength, exposure time of the fiber) influence significantly on the amount 

of PAH extracted, and the effect of each factor depends on the structures of PAHs. The 

quantitative and qualitative analysis by GCMS was conducted using the technique of distinct 

fragments in their mass spectra. Four samples were analyzed for water production, using the 

internal standard method. Conducted to validate the methodology through testing precision, 

linearity, limits of detection and quantification, and accuracy. The proposed method was 

efficient, as it showed good reproducibility, linearity satisfactory (correlation coefficients were 

obtained between 0.9849 and 0.9999), values of LD and LQ compatible with the literature, and 

an accuracy in the proper concentration range evaluated (recovery values ranged between 84.23 

and 148.52%). The factor innovative of the methodology have been able to analyze the PAHs 

in the samples had very complex arrays without the need for any pretreatment thereof. PAHs of 

lower molecular masses were, in general, the majority of water in the samples investigated. The 

total amount of PAH present in all four samples ranged from 30.41 to 170.41 g L-1. The values 

of the constants calculated distribution indicate that PAHs of higher molecular weights had 

higher affinity for the polydimethylsiloxane fiber. 

 

Keywords: Produced water. PAH. SPME. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A extração de petróleo lança ao meio ambiente diversos poluentes, entre estes 

destaca-se a água produzida, conhecida como água de produção. Essa água é gerada em 

grande volume e, embora sua composição seja complexa e variada, é formada 

majoritariamente por compostos orgânicos e sais inorgânicos (apresentam salinidade 

próxima à da água do mar, 35 g NaCl L-1) [1-3]. 

Em países cuja exploração do petróleo ocorre no oceano, caso do Brasil, a 

maior parte da água de produção recebe um pré-tratamento e é descartada em mar 

aberto onde é rapidamente diluída [4-6]. 

A água de produção descartada na costa brasileira possui uma concentração de 

hidrocarbonetos em torno de 17x103 µg L-1, que em sua maioria é constituída de 

poluentes orgânicos persistentes, o que expõe seres vivos a doenças e mesmo à             

morte [7]. 

Dentre estes poluentes destacam-se os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs), classe de compostos orgânicos caracterizada por substâncias que apresentam 

dois ou mais anéis aromáticos conjugados. Estudos vêm demonstrando que tais 

substâncias são potenciais agentes mutagênicos e carcinogênicos [8-12]. Assim, a 

avaliação da concentração desses poluentes é um fator importante a ser considerado 

quando se realiza o monitoramento da qualidade ambiental de uma determinada região. 

Para a determinação dos níveis de HPAs em água, geralmente se utilizam os 

métodos propostos pela US-EPA [13] ou “Standard Methods” [14]. Para ambos é 

recomendada a extração líquido-líquido. Entretanto, esta técnica apresenta alguns 

inconvenientes, como um elevado número de etapas a serem desenvolvidas, 

aumentando a probabilidade de erros experimentais, e o uso de solventes orgânicos 

extremamente tóxicos. No sentido de diminuir o uso destes solventes, em concordância 

com o The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer [15], 

atualmente vem sendo preferida a utilização de técnicas de extração em fase sólida, as 

quais necessitam de pequenas quantidades de solventes ou até mesmo sua não 

utilização. 

Um método de preparação de amostras deve ser de fácil manipulação, de baixo 

custo, permitir uma recuperação quantitativa, envolver poucas etapas, ser rapido, 
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conservar o material empregado e obter uma solução que contenha os analitos em 

concentração adequada à sensibilidade do sistema de detecção. 

Uma alternativa aos métodos clássicos é a extração em fase sólida (EFS), 

técnica de separação líquido-sólido baseada nos mecanismos de separação da 

cromatografia líquida clássica. As etapas do procedimento de extração envolvem o 

condicionamento do cartucho, a adsorção dos voláteis, a lavagem e a eluição dos 

compostos de interesse. A solução contendo o analito é colocada no topo do cartucho e 

aspirada com vácuo. Depois de drenada toda a fase líquida, o analito retido no cartucho 

é eluido com um pequeno volume de solvente, de forma que sua concentração seja 

apropriada para análise, Figura 1 [16]. 

 

 

Figura 1 - Procedimento para extração por EFS [16, 17]. 

 

 

 

 

A diminuição das dimensões do suporte sólido e a consequente redução da 

quantidade de solvente gasto na extração minimizam a problemática resultante da 

técnica de EFS. Estes aperfeiçoamentos tornaram possível à micro-extração em fase 

sólida (MEFS), técnica introduzida em 1990 por Arthur Pawliszyn [18]. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Água de produção 

 

O processo de extração de petróleo e de gás realizado pela indústria petrolífera 

é geralmente acompanhado por uma grande geração de água [19]. Essa água pode ser 

originária do próprio reservatório, água presa em formações subterrâneas que é trazida 

para a superfície juntamente com óleo ou gás, ou originária na recuperação secundária 

do petróleo. Esta água é denominada água de produção ou água produzida, sendo o 

maior fluxo de resíduos associada com produção de petróleo e gás [20]. 

A quantidade gerada é variável, geralmente pequena quantidade é gerada no 

início da produção, podendo atingir acima de 90% do volume total extraído do poço, 

quando o campo se encontra no seu estágio final de produção econômica [21].  

As geologias diferentes das formações subterrâneas impõe uma composição 

individual para cada água produzida, portanto a composição da água produzida pode 

variar de um poço a outro. Até em um mesmo poço, pode haver produção de água de 

diferentes reservatórios, apresentando características diferentes [22].  

Embora grande parte da água produzida seja normalmente reinjetada nos 

reservatórios de recuperação, grandes quantidades são descarregadas no mar e em poços 

de evaporação ou tratada de alguma forma e lançado no meio ambiente [2, 23]. 

Geralmente o descarte nos oceanos só é realizado após uma série de procedimentos de 

tratamento que reduzem o teor de óleo e de vários compostos orgânicos. Entretanto, 

apesar desses procedimentos as descargas de água produzida ainda contêm um número 

elevado de compostos tóxicos [2]. 

A água produzida é a maior fonte de poluição relacionada às atividades 

petrolíferas, pois contêm muitos contaminantes, incluindo benzeno, tolueno, etilbenzeno 

e xileno, HPAs, ácidos orgânicos, alquilfenóis e fenóis [1-3]. Dentre as espécies mais 

solúveis e tóxicas presentes na água produzida, destacam-se os compostos aromáticos 

[24].  

Os HPAs lançados ao mar são prontamente diluídos e suas concentrações 

geralmente atingem níveis estáveis a uma curta distância do ponto de descarga. Além 

disso, os processos como a evaporação, a sedimentação, a adsorção, a oxidação 
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química, de foto-oxidação e biodegradação contribuir para diminuir as concentrações de 

HPAs na água do mar ao redor [25]. A determinação de HPAs em amostras de água do 

mar, portanto, requer técnicas analíticas sensíveis e que realizem pré-concentração para 

que seja possível a detecção desses compostos [26]. 

Há vários fatores que influenciam as concentrações dos hidrocarbonetos 

presentes na água produzida, tais como: a técnica utilizada para separação óleo – água, 

concentração salina, o tempo de armazenamento, atividades biológicas, homogeneidade 

da mistura hidrocarboneto/água [27]. 

Apesar da concentração dos HPAs ser baixa em relação aos outros 

hidrocarbonetos, o petróleo contém uma extensa série de HPAs [24]. Os HPAs 

prioritários presentes no óleo são os de menor massa molecular (contendo 2 e 3 anéis 

aromáticos), que são moderadamente tóxicos, devido à sua solubilidade relativamente 

alta [23] 

A Convenção de Paris para a prevenção de poluição marinha por fontes 

baseadas em terra estabeleceu o limite de teor de óleo e graxa médio mensal de                  

30 x 103  µg L-1 para o descarte de águas produzidas em ambiente marinho [27]. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através da 

RESOLUÇÃO/CONAMA No 393, de 8 de agosto de 2007, estabeleceu o nível de 

qualidade para o descarte da água produzida nos sistemas de produção de petróleo no 

Brasil [28].  

Nos últimos anos o reuso de água produzida tem sido largamente estudado 

[29], a fim de minimizar o descarte e destinar esta água para fins mais nobres como, por 

exemplo, na geração de vapor, no uso industrial e na irrigação. Um exemplo de 

utilização da água produzida é na geração de vapor, que tem como vantagens não só a 

eliminação do descarte de efluentes, mas também a economia da água geralmente 

utilizada para esse fim, água esta que pode ser proveniente de um aquífero ou de rede de 

água tratada [30]. 
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2.2 HPAs 

 
A elevada taxa de mortalidade por câncer (cerca de 6,5 milhões de pessoas 

morrem anualmente) e o fato de os tratamentos para estas doenças serem dispendiosos, 

expõem claramente os benefícios potenciais que o entendimento, a avaliação e o 

controle da exposição humana a substâncias que possuam atividade 

carcinogênica/mutagênica podem trazer [31]. Como os HPAs possuem atividade 

carcinogênica/mutagênica [8 - 12], a avaliação da concentração desses poluentes é um 

fator importante a ser considerado quando se realiza o monitoramento da qualidade 

ambiental de uma determinada região. 

Em 1997, a ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) e a 

EPA (Environmental Protection Agency) formularam uma lista (CERCLA Priorit List) 

de substâncias potencialmente tóxicas para os seres humanos. A partir dessa lista a EPA 

passou a priorizar 16 HPAs em seus estudos, apresentados na Figura 2 [13, 14]. 

O primeiro indício de carcinogenicidade química de produtos de combustão 

orgânica foi publicado em 1775, quando foi observada uma maior incidência de 

cânceres em limpadores de chaminés [32]. Somente muitos anos depois é que se pôde 

atribuir esta atividade carcinogênica à molécula específica presente nas amostras, o 

benzo[a]pireno [31], uma vez que apenas em 1931 isolou-se o benzo[a]pireno presente 

no carvão, e, em seguida, conseguiu-se sua síntese, dando início à química desses 

compostos. A partir da sua identificação como uma nova substância química, pôde-se 

então perceber que este composto é um forte agente cancerígeno em animais [33]. 

Posteriormente foi comprovado experimentalmente que a presença do 

benzo[a]pireno por si só não justificava toda a atividade carcinogênica observada nestas 

amostras, sendo este potencial carcinogênico atribuído à presença conjunta de outros 

membros da classe dos HPAs e de alguns de seus derivados, principalmente 

nitroderivados. Dados sobre a carcinogenicidade, genotoxicidade e mutagenicidade de 

alguns HPAs e seus derivados encontram-se na Tabela 1 [31]. 
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Figura 2 - Fórmula estrutural dos 16 HPAs estabelecidos como poluentes prioritários 

pela EPA.  

Naf taleno Acenaf taleno Acenaf teno Fluoreno

Fenantreno Antraceno Fluoranteno Pireno

Benzo[a]antraceno Criseno Benzo[b]f luoranteno Benzo[k]f luoranteno

Benzo[a]pireno Indeno[1,2,3,4-cd]pireno Dibenzo[a,h]antraceno Benzo[g,h,i]perileno  
 

 

Em virtude de suas propriedades físico-químicas e da grande distribuição 

ambiental, o risco de contaminação humana por estas substâncias é significativo. 

Devido ao seu caráter lipofílico, HPAs e seus derivados podem ser absorvidos pela pele, 

por ingestão ou por inalação, sendo rapidamente distribuídos pelo organismo [31]. 

HPAs contendo quatro ou menos anéis aromáticos normalmente permanecem 

como gases se forem liberados na atmosfera, uma vez que a pressão de vapor de suas 

formas líquidas é relativamente alta [8]. Depois de passar menos de um dia no ar 

externo, tais HPAs são degradados pelo início de uma sequência de reações de radicais 

livres pela adição de radical OH à ligação dupla [34].   

Ao contrário de seus análogos menores, os HPAs com mais do que quatro anéis 

benzênicos não existem na atmosfera como molégulas gasosas. Por causa de suas baixas 

pressões de vapor, eles condensam e tornam-se adsorvidos na superfície de partículas de 

fuligem e cinzas [34]. 
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Tabela 1 - Dados relativos aos efeitos carcinogênicos, genotóxicos e mutagênicos de 

alguns HPAs e NHPAs [35, 36]. 

HPA Carcinogenicidade Genotoxicidade Mutagenicidade 

Fluoreno I L - 

Fenantreno I L + 

Antraceno N N - 

Fluoranteno N L + 

Pirene N L + 

Benzofluorenos I I ? 

Benzofluorantenos S I + 

Ciclopenta[cd]pireno L S + 

Benzo[a]antraceno S S + 

Criseno L L + 

Trifenileno I I + 

Benzo[e]pireno I L + 

Benzo[a]pireno S S + 

Perileno I I + 

Indeno[1,2,3-cd]pireno S I + 

Dibenz[ac]antraceno L S + 

Dibenz[a]antraceno S S + 

Dibenz[aj]antraceno L I + 

Benzo[ghi]perileno I I + 

Antantreno L I + 

Coroneno I I + 

Dibenzo[ae]fluoranteno L N  

Dibenzopirenos S I + 

2-nitronaftaleno N L - 

1-nitropireno I S + 

Dinitropireno   + 

Dados disponíveis para a comprovação do efeito: S = suficientes; I = insuficientes; L = limitados; N = 
não carcinogênico Genotoxicidade foi avaliada através dos testes de deterioração do DNA; aberração 
cromossômica, mutagenicidade. Mutagenicidade (teste de Ames): + (positivo); - (negativo); ? 
(inconclusivo) 
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A exposição humana a HPAs ocorre por diferentes vias, dentre elas destacam-

se a inalação de ar poluído e a ingestão de alimentos ou de água contaminada. Outros 

importantes modos de exposição a HPAs são a inalação (ativa e passiva) de fumaça de 

cigarros [37] e a exposição ocupacional em atividades e processos envolvendo a 

produção ou manuseio de matérias-primas que contenham estes compostos [38].  

Embora os HPAs constituam cerca de somente 0,1 % do material particulado 

na atmosfera, sua existência como poluente é preocupante uma vez que muitos deles são 

cancerígenos, como demonstrado em testes com animais. Os escapamento de veículos, 

principalmente os movidos a diesel, carros mais velhos movidos a gasolina e todos os 

veículos nos quais o motor não tem manuntenção são os maiores contribuintes para o 

nível de HPAs em cidades [34].  

Devido ao fato de os HPAs serem encontrados principalmente em partículas 

submicrons, isto é, de tamanhos respiráveis, eles podem ser transportados pra dentro dos 

pulmões pelo processo de respiração [34]. A quantidade absorvida por inalação varia de 

acordo com o grau de contaminação atmosférico, que está diretamente relacionado com 

a urbanização, ao tráfego de veículos automotores e com a industrialização da área. 

Alguns processos industriais também contribuem significativamente para o aumento da 

concentração atmosférica destas substâncias [31]. Tipicamentes, a concentração de 

HPAs em amostras de atmosferas urbanas é de poucos nanogramas por metro cúbico, 

embora possa alcançar 10 vezes esta quantidade em muitos ambientes poluídos [34]. 

Quando absorvidos diretamente da fase gasosa, os HPAs são rapidamente 

metabolizados e eliminados pelo organismo (o benzo[a]pireno, por exemplo, é 

eliminado em cerca de 1 h). Entretanto, quando estão associados a partículas 

respiráveis, esta eliminação é bem mais demorada podendo levar semanas. Por ser 

rapidamente metabolizado nos tecidos corpóreos, a bioacumulação não é observada, 

mesmo nos tecidos ricos em gorduras. As maiores rotas de eliminação destas 

substâncias após metabolismo hepático são as fezes e a urina [31]. 

O tabagismo aumenta significativamente a incidência dos HPAs nos 

organismos [38]. Estudos realizados com pessoas não fumantes estimam uma ingestão 

diária de cerca de 3,12 µg de 8 HPAs (benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b] fluoranteno, 

benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, indeno[1,2,3-cd]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e 

benzo[ghi]perileno) sendo os alimentos, responsáveis por cerca de 96% desta ingestão. 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 25

O restante é absorvido diretamente do ar (1,6%), da água (0,2%) e do solo (0,4%) [31]. 

Já fumantes que consomem 1 maço de cigarros sem filtro por dia podem ingerir um 

adicional entre 1 - 5 µg [39].  

Para muitos não fumantes habitantes de países desenvolvidos, a sua exposição 

aos HPAs carcinogênicos oriundos da sua dieta é significativamente superior à 

exposição aos HPAs oriundos do ar, água e solo poluídos. Em função do seu modo de 

preparo, carnes e peixes cozidos e defumados em fogões a lenha contêm aguns dos 

níveis mais altos de HPAs encontrados em alimentos. No entanto, hortaliças como 

alface e espinafre podem representar uma fonte ainda maior de HPAs carcinogênicos, 

pela deposição destas substancias presentes no ar nas suas folhas durante seu 

crescimento. Graõs não refinados também contribuem significativamente para a 

quantidade de HPAs ingeridos em alimentos [34]. 

Os HPAs também são importantes contaminantes de corpos aquáticos. Esses 

compostos entram nesses ambientes em função do derramamento de óleos por navios 

tanques, refinarias e em plataformas de extração localizadas em áreas costeiras. Em 

água potável, o nível de HPA é de poucas partes por trilhão e normalmente não é uma 

fonte importante desses compostos para seres humanos. Os HPAs maiores bioacomulam 

em tecidos gordurosos de alguns organismos marinhos e têm sido relacionados à 

produção de lesões hepáticas e tumores em alguns peixes [34]. 

Esses compostos são ubíquos na natureza e suas vias de emissão são tanto 

naturais quanto antrópicas [40]. As principais fontes naturais incluem a queima de 

florestas, as emissões vulcânicas, afloramentos naturais de petróleo e processos 

biogênicos de certas bactérias, algas e fungos [41-44]. As fontes antrópicas geralmente 

estão ligadas ao manuseio ou à combustão incompleta de matéria orgânica, 

especialmente combustíveis fósseis e seus derivados (processos pirogênicos) [38]. 

Outras fontes antrópicas de HPA são o transporte e consumo de óleo; a incineração de 

rejeitos, e esgoto urbano e industrial [45, 46]. 

O mecanismo de formação de HPAs durante a combustão de compostos 

orgânicos é complexa, mas aparentemente deve-se primeiramente à repolimerização de 

fragmentos de hidrocarbonetos formados durante o craqueamento das moléculas 

maiores. Fragmentos contendo dois átomos de carbonos são prevalentes depois da 

ocorrência do craqueamento e da combustão parcial. Dois fragmentos C2 podem se 
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combinar para formar uma cadeia de radical livre C4, a qual poderia adicionar outro C2 

para formar um anel de seis membros, Figura 3. Tais reações acontecem rapidamente se 

um dos fragmentos originais de C2 for um radical livre [34]. 

 

 

Figura 3 - Proposta mecanística para a formação de HPAs através da pirólise (neste 

caso, mostrando a formação do benzo[a]pireno) [47].  
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Os HPAs produzidos por atividades humanas podem ser encontrados em 

corpos de água tanto de zonas urbanas quanto rurais, uma vez que o transporte desse 

tipo de material ocorre tanto por meio da atmosfera quanto pelo escoamento das águas 

superficiais, difundindo-se, então, com bastante facilidade [41].  

Por serem apolares estes compostos são pouco solúveis em água, sendo o 

naftaleno (Naf) o composto com maior solubilidade. Um maior número de anéis 

aromáticos na molécula geralmente é associado à diminuição da solubilidade em água, 

Tabela 2. 

No entanto, mesmo os HPAs praticamente insolúveis em água podem ser 

encontrados em matrizes aquáticas, pois se adsorve nas substâncias húmicas presentes 

nessas matrizes. Para inferir a tendência de um composto se adsorver a essas substâncias 

utiliza-se o coeficiente de partição octanol-água (Kow), Equação 1.  O valor desse 

coeficiente está relacionado diretamente com a característica hidrofóbica do composto 

[48, 49]. 

 

 

                                                ��� = [��	]������[��	]á���                                                 (1)  
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Por serem apolares estes compostos são pouco solúveis em água, sendo o 

naftaleno (Naf) o composto com maior solubilidade. Um maior número de anéis 

aromáticos na molécula geralmente é associado à diminuição da solubilidade em água, 

Tabela 2. 

As Tabelas 2 e 3 apresentam algumas propriedades físico-químicas dos HPAs. 

 

 

Tabela 2 - Propriedades físico-químicas dos HPAs [50, 51].  

Composto No de anéis 

aromáticos 

Massa Molar          

(g mol-1) 

Solubilidade em 

água (µg L-1) 

Naftaleno (Naf) 2 128,17 3,13 x 104 

Acenaftilenon (Ace) 2 152,19 1,61 x 104 

Acenaftenon (Aci) 2 154,21 3,93 x 103 

Fluoreno (Flu) 3 166,22 1,98 x 103 

Fenantreno (Fen) 3 178,23 1,29 x 103 

Antraceno (Ant) 3 178,23 7,30 x 10 

Fluoranteno (Fla) 4 202,25 2,60 x 102 

Pireno (Pir) 4 202,25 1,35 x 102 

Benzo[a]antraceno (BaA) 4 228,29 1,4 x 10 

Criseno (Cri) 4 228,29 2,00 

Benzo[k]fluoranteno (BkF) 4 252,31 7,60 x 10-1 

Benzo[b]fluoranteno (BbF) 4 252,31 1,20 

Benzo[a]pireno (BaP) 5 252,31 3,80 

Indeno[123-cd]pireno (Ind) 5 276,33 6,2 

Dibenzo[ah]antraceno (DahA) 5 278,35 5,00 x 10-1 

Benzo[ghi]perileno (BghiP) 6 276,33 2,60 x 10-1 
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Tabela 3 - Propriedades físico-químicas dos HPAs [50, 51].  
 

Composto log(Kow) Ponto de 

Ebulição (° C) 

Pressão de  
Vapor a 25° C 

 

Constante de Henry 
a 25° C  (kPa) 

 

Naf 3,40 217,9 10,4 217,9 

Ace 4,07 - 8,9 . 10-1 - 

Aci 3,92 279 2,9 . 10-1 279 

Flu 4,18 295 8,0 . 10-2 295 

Fen 4,60 340 1,6 . 10-2 340 

Ant 4,50 342 8,0 . 10-4 342 

Fla 5,22 375 1,2 . 10-3 375 

Pir 5,18 393 6,0 . 10-4 393 

BaA 5,61 400 2,8 . 10-5 400 

Cri 5,91 448 8,4 . 10-5 448 

BkF 6,84 480 1,3 . 10-7 480 

BbF - 481 6,7 . 10-5 481 

BaP 6,50 496 7,3 . 10-7 496 

Ind 6,58 536 1,3 .10-8 (20° C) 536 

DahA 6,50 524 1,3 .10-8 (20° C) 524 

BghiP 7,10 545 1,4 . 10-8 545 

 

A força iônica influencia na adsorção de HPA nos sedimentos, a literatura 

reporta que forças iônicas mais elevadas tendem a favorecer significativamente o 

processo de adsorção [52, 53]. 

O potencial tóxico dos HPAs está relacionado à sua estrutura molecular. A 

literatura [41] relata que aqueles que apresentam entre 4 e 6 anéis aromáticos são 

altamente mutagênicos e carcinogênicos, enquanto os de 2 a 3 anéis aromáticos, apesar 

de menos mutagênicos, são altamente tóxicos [13, 31, 54].  

A posição espacial dos anéis condensados nos HPAs ocupa um papel muito 

importante na determinação de seus níveis de comportamento cancerígeno em animais. 

Os HPAs que apresentam maior potencial cancerígeno possuem uma região côncava 

formada pela ramificação na sequência do anel benzênico, a chamada “região de baía”, 

Figura 4 [34].  
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Figura 4 - Estrutura do benzo[a]pireno mostrando a região de baía. 

Região de baía

 

 

Alguns HPAs com parte de seus átomos de hidrogênio substituídos pelo grupo 

metila são cancerígenos mais potentes do que os hidrocarbonetos originais [34]. A 

toxicidade dos HPAs está relacionada a uma série de reações que ocorrem na “região de 

baía”. Estas reações tornam a molécula de HPA susceptível à ligação com bases 

nitrogenadas do DNA, causando a mutação desta molécula. A Figura 5 apresenta uma 

sequência de reações que podem ocorrer na molécula de HPA até sua ligação ao DNA 

[35, 50, 55]. 

 

 

Figura 5 -Mecanismo ilustrativo da toxicidade do benzo[a]pireno [35, 50, 55]. 
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2.3 MEFS 

 
A Microextração em Fase Sólida (MEFS) é uma técnica de extração que se 

baseia na adsorção das espécies de interesse por um filme de material adsorvente 

depositado sobre uma fibra de sílica fundida. A extração dos analitos dá-se pela 

afinidade dos mesmos pelo material adsorvente [56]. 

O dispositivo básico de MEFS consiste em um bastão de fibra ótica de sílica 

fundida com uma extremidade recoberta por um fino filme de um polímero 

(polidimetilsiloxano, poliacrilato ou carbowax) ou de um sólido adsorvente, Figura 6 

[57]. Tal fibra, por sua fragilidade, é disposta no interior de uma agulha adaptada numa 

seringa [57]. 

 

 

 

 

Figura 6 - Representação de uma seringa utilizada para MEFS [58]. 
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O procedimento da MEFS apresenta duas etapas:  

 

- Adsorção: consiste da exposição da amostra à fibra recoberta com o filme, o 

qual adsorve as moléculas do analito;  

- Dessorção: etapa na qual as moléculas do analito são dessorvidas da fibra 

pela exposição a elevadas temperaturas [56].  

A MEFS cria um elo entre a matriz química e o instrumental analítico, sendo 

particularmente interessante para a cromatografia gasosa, uma vez que a fibra de sílica 

pode ser colocada em contato direto com a amostra, sem a necessidade do tratamento 

desta, e em seguida levada diretamente para o cromatógrafo, no qual ocorrera a 

dessorção do material extraído e sua análise qualitativa e quantitativa.  

Pode-se citar como vantagens da técnica MEFS: 

i. Simplicidade de manuseio; 

ii.  Método livre de solventes e de baixo custo; 

iii.  Diminuição do número de etapas entre a amostragem e análise, reduzindo 

o tempo de análise e a probabilidade de erros experimentais; 

iv. Facilidade de adaptação para sistemas de CG e HPLC, permitindo 

injeção direta; 

v. Alto poder de concentração; 

vi. Extração do analito de forma não exaustiva, permitindo que sejam 

realizadas, caso necessário, várias extrações na mesma amostra.  

vii.  Pode ser utilizada tanto no laboratório quanto no local de coleta.  

 

Por apresentar essas vantagens a MEFS vem sendo amplamente utilizada para 

detecção de HPAs em vários tipos de amostras ambientais [59 - 63].  

Algumas das fibras disponíveis comercialmente estão relacionadas na Tabela 4. 

As sugestões de aplicações desta tabela são genéricas, pois as fibras relacionadas foram 

desenvolvidas para uso geral [57]. 

A sequência de procedimentos para realizar a extração e a dessorção no injetor 

do cromatógrafo é mostrada na Figura 7. 
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Figura 7 - Uso do amostrador de MEFS para o processo de extração e o de dessorção 

do material extraído para análise por CG [57]. 

 

 

 

 
Tabela 4 - Tipos de fibras de MEFS disponíveis comercialmente [57].  

Tipo  Composição Química Lf (µm)*  
∆T (oC) Aplicação 

Não Polares Polidimetilsiloxano 

(PDMS) 

100 200 - 270 Compostos apolares 

30  

7 220 - 320 

Polares Poliacrilato (PDA) 85 220 - 310 Mediamente a altamente 

polares 

Carbowax/divinilbenzeno 

(CW-DVB) 

65 200 - 260 Voláteis de média a alta 

polaridade 

Bi-polares 

 

PDMS-DVB 

 

65 

 Voláteis e não voláteis de 

baixa a alta polaridade 

 Carboxen-PDMS 75  Voláteis 

*L f  - espessura do recobrimento do filme adsorvente 

 
 

Basicamente existem três métodos de extração por MEFS: extração direta, 

extração por headspace e utilizando uma membrana de proteção (Figura 8) [58]. 
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Figura 8 - Três principais métodos de extração por MEFS. Extração direta (a), extração 

por headspace (b) e utilizando uma membrana de proteção (b) [58]. 

Headspace da Amostra
Fibra Membrana

AmostraFilmeAmostraFilme

 

 

Na extração direta o material adsorvente é exposto diretamente à solução. Este 

procedimento apresenta como desvantagem o fato de eventuais materiais presentes na 

solução interferir na extração, diminuindo assim a seletividade, ou até mesmo podem 

danificar o adsorvente [58]. 

Para reduzir estes inconvenientes, geralmente, se utiliza a extração por 

headspace, na qual a membrana adsorvente é colocada em contato com a fase vapor em 

equilíbrio com a solução [58]. Portanto, para se proceder com este método, o analito 

deve ser volátil, ou possível de ser volatilizado a elevadas temperaturas. Nestas 

extrações, a transferência de massa no sistema trifásico fibra-headspace-matriz depende 

dos equilíbrios de partição entre as três fases, das dimensões das fases e dos coeficientes 

de difusão do soluto nessas fases [57]. 

Outra possibilidade de se reduzir as interferências dos materiais presentes na 

solução é a extração utilizando uma membrana de proteção para a membrana 

adsorvente. Essa técnica geralmente é utilizada para analitos não voláteis. Entretanto, a 

cinética deste procedimento é bem inferior à da extração direta, uma vez que os analitos 

devem se difundir pela membrana protetora [58]. 

A MEFS é uma técnica de equilíbrio, ou seja, nas condições ideais de extração, 

haverá um equilíbrio entre a amostra e o filme adsorvente. A escolha apropriada do 

adsorvente possibilita extrações seletivas e as dimensões do filme influenciarão o tempo 

requerido para a extração e a sensibilidade da mesma [56]. 
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O tempo para atingir o equilíbrio entre o analito a o adsorvente depende da 

espessura do recobrimento do filme adsorvente (Lf) e do coeficiente de difusão do 

analito nessa camada (Df), Equação 2 [57]. 

 

                                        �� ≅ ��� = ���
2��                                    (2) 

 

Segundo a Equação 2, o tempo necessário para atingir o equilíbrio seria 

infinito, mas devido às incertezas experimentais inerentes à MEFS, considera-se, como 

mostrado na Equação 2, um tempo de equilíbrio prático, t95, que correspondente à 

extração de 95 % da massa que seria extraída após um tempo infinito de extração [57]. 

O tempo de equilíbrio diminui com o aumento da agitação da matriz, conforme 

apresentado por Lord e Pawlisyn [58], Figura 9, uma vez que este procedimento facilita 

o contato do analito com a fibra. No entanto, mesmo sob agitação o tempo de equilíbrio 

prático é substancialmente menor do que o previsto pela Equação 2. Isto ocorre porque 

apesar da agitação, a superfície da fibra fica em contato com uma camada estática da 

matriz, de espessura δ, onde não existe agitação, Figura 10 [57]. 

 

 

 

Figura 9 - Influência da agitação na micro-extração em fase sólida por headspace de 

vários HPAs presentes em amostras aquosa. Taxa de agitação de 75 % (a) e de 100 %  

(b). A: naftaleno, B: acenafteno, C: fenantreno, D: criseno. [58]. 
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Figura 10 - Extração MEFS direta com agitação prática. δ = espessura da camada 

estática [57]. 

 
 

 

Ao contrário do que ocorre na região agitada, na camada estática a 

transferência de massa ocorre exclusivamente por difusão, portanto é mais lenta. Na 

Equação 3 o produto δKfmLf relaciona os fatores responsáveis pelo retardamento do 

tempo de equilíbrio [64].  

 

                                        �� ≅ ��� = 3! ��"���"                                    (3) 

 

Onde δ representa a camada estática, Kfm dimensiona a quantidade de analito 

necessária para ser atingida a concentração de equilíbrio na fibra e Lf representa a 

espessura do recobrimento da fibra.  

A Equação 3 evidencia que o tempo para atingir o equilíbrio é mais dependente 

da difusão do soluto na camada aquosa estacionária (Dm) do que na fibra. Além disso, 

fibras com recobrimentos menos espessos são convenientes para extrações mais rápidas, 

entretanto, a quantidade extraída é menor [57]. 

 

 

 

 

 

 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 36

2.3.1 Teoria termodinâmica da MEFS  
 

A teoria de MEFS baseia-se na cinética de transferência de massa entre fases e 

na termodinâmica que descreve o equilíbrio de partição do analito entre elas. Dessa 

forma pode-se obter as equações que governam o comportamento de extração por 

MEFS [56]. 

A quantidade de analito inicial é igual à quantidade de analito total após a 

extração:                                        #$ = #�� + #"� + #�                                          (4) 

 

Dessa maneira pode-se inferir que:  

                              '$($ = '�∞(� + '"∞(" + ')∞()                                   (5) 

 

Em que '$ representa a concentração inicial do analito na matriz; '�∞, '"∞ e 
')∞ representam as concentrações de equilíbrio do analito na fibra, na matriz e no 

headspace. (�, (" e () representam os volumes da fibra, da matriz e do headspace. 

Definindo as constantes de distribuição fibra-gás e matriz-gás de acordo com a 

Equação 6: 

 

                                      ��) = '�∞')∞  ,    �)" = ')∞'"∞                                      (6)    
 

Então a quantidade de analito adsorvida pela fibra, Equação 4, pode ser 

expressa pela Equação 8. 

                                                      - = '∞�(�                                                   (7) 

 

                                - = � �)�)"(�'$("��)�)"(� + �)"() + ("                                      (8) 
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O potencial químico do analito presente na fase headspace pode ser expressa 

pela Equação 9. 

 

                                          µ) = µ$ + 012- 34)4$5                                       (9) 

 

Em que µ) representa o potencial químico do analito no headspace; 4) 

representa a pressão de vapor do analito no headspace; e µ$ representa o potencial 

químico padrão do analito (potencial na pressão padrão 4$). 

Da mesma forma os potenciais químicos do analito na fibra e na solução 

podem ser expressos pelas Equações 10 e 11. 

 

                                        µ� = µ$ + 012-(4�4$)                                        (10) 

                                       µ" = µ$ + 012-(4"4$ )                                        (11) 

 

Em que µ� e µ" representam os potenciais químicos do analito na fibra e na 

solução, respectivamente; e 4� e 4" representam as pressões de vapor do analito em 

equilíbrio com o analito presente na fibra e na solução, respectivamente. 

Quando o sistema está em equilíbrio os três potenciais químicos podem ser 

expressos pela Equação 12. 

                                                   µ� = µ" = µ)                                                  (12) 

      

Da Equação 10 à Equação 12, pode-se obter a Equação 13. 

 

                                                 4� = 4" = 4)                                                  (13) 
 

De acordo com a Lei de Henry tem-se as Equações 14 e 15. 
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                                                     4� = �8�'�∞                                                 (14) 
                                                   4" = �8"'"∞                                               (15) 

 

Em que �8� e �8) representam as constantes de Henry do analito na fibra e 

na solução, respectivamente.  

Considerando que o analito presente no headspace se comporte como gás ideal: 

                               4) . () = -)01      4) = ')∞ 01                       (16) 
 

                                     ��) = '�')∞ = 4��8� . 014) = 01�8�                            (17) 

  

                                 �)" = ')∞ '"∞ = 4)01 . �8"4" = �8"01                            (18) 

 

Mesclando as Equações 17 e 18, obtém-se a Equação 19. 

 

                                            ��) . �)" = �8"�8�                                               (19) 

 

                         ��" = '�∞'"∞ = 4��8� . �8"4" = �8"�8�                                  (20) 

 

A partir das Equações 19 e 20, obtém-se a Equação 21. 

                                                  ��". �)" = ��"                                         (21) 

 

Utilizando a Equação 21 pode-se simplificar a Equação 8 obtendo a Equação 

77: 
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                                       - = ��"(�'$("��"(� + �)"(� + ("                                      (22) 

 

A Equação 22 evidencia que a quantidade extraída independe de onde se 

realize a extração (matriz ou headspace), desde que se mantenha constantes Vh , Vf e 

Vm. 

Considerando que a quantidade no headspace é desprezível, pode-se simplificar 

a Equação 22: 

 

                                               - = ��"(�'$("��"(� + ("                                        (23) 

 

Considerando que (" ≫ ��"(�: 

 

                                                - = ��"(�'$("("                                        (24) 

                                                    - = ��"(�'$                                           (25) 

 

A Equação 25 evidencia que há uma relação linear entre a quantidade extraída 

e a concentração da amostra, e que a quantidade extraída independe do volume da 

matriz.  

 

 

2.4 Planejamento Fatorial 

 

O planejamento fatorial consiste na aplicação de métodos estatísticos que 

possibilitem estudar os efeitos provocados nas respostas de um experimento por dois ou 

mais fatores que são investigados simultaneamente, sendo cada um ajustado para dois 

ou mais níveis. Dessa maneira, é possível a redução do número de experimentos, 

diminuindo a probabilidade da ocorrência de erros experimentais. Entretanto, a principal 
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vantagem sobre os sistemas univariados é a possibilidade de detecção dos efeitos de 

interação entre os fatores estudados [65-67].  

Primeiramente deve-se determinar qual a propriedade de interesse a ser 

investigada (resposta), por exemplo, a emissão de luminescência de certa substância ou 

a área de um pico cromatográfico. Também deve-se selecionar as variáveis (fatores) que 

em principio influenciam a resposta, por exemplo, temperatura e concentração, para que 

se possa otimizar os fatores, ou seja, determinar quais os valores (níveis) dos fatores que 

produzem a melhor resposta possível. 

Os fatores devem ser variados em conjunto, uma vez que um fator geralmente 

influencia no efeito do outro fator, assim a análise da variação de cada um separado 

provavelmente irá originar erros de interpretação, pois quando se utilizar todos os 

fatores nos seus níveis “ideais” em muitas ocasiões as respostas esperadas não serão 

obtidas. Ou seja, as variáveis normalmente não são totalmente independentes. 

Para executar o planejamento fatorial deve-se especificar os níveis em que cada 

fator deve ser estudado. Cada fator deve conter pelo menos dois níveis para ser possível 

avaliar o efeito de sua variação, assim o planejamento mais simples é aquele em que os 

fatores são analisados apenas em dois níveis. 

Havendo três níveis em um fator e cinco no outro, são necessários 5 x 3 = 15 

experimentos. Esse é o número mínimo de experimentos, entretanto pode ser preciso 

realizar mais, por exemplo, se desejar estimar o erro experimental [65-67].   

Para n fatores analisados em dois níveis o planejamento será 2n. Por exemplo, 

em um planejamento em que se estudem três fatores, cada um em dois níveis o 

planejamento será dito 23. O número de experimento será 23 = 8 experimentos. Os 

experimentos são dispostos em uma tabela chamada ordem padrão. Todas as colunas 

começam com o nível de menor valor (nível negativo), e depois os sinais vão se 

alternando, um a um na primeira coluna, dois a dois na segunda coluna e assim por 

diante. Assim pode-se montar a matriz de planejamento que contém todas as 

combinações possíveis, Tabela 5 [65-67].  Multiplicando os coeficientes de contrastes 

(valores dos níveis, positivos ou negativos) da coluna 1 pelos da coluna 2 obtêm-se os 

coeficiente para o efeito de interação 12, e assim por diante. 
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Tabela 5 - Matriz para um planejamento 23. 

Experimento 1 2 3 12 13 23 123 

1 - - - + + + - 

2 + - - - - + + 

3 - + - - + - + 

4 + + - + - - - 

5 - - + + - - + 

6 + - + - + - - 

7 - + + - - + - 

8 + + + + + + + 

 

 

O efeito de um fator pode ser calculado pela média dos efeitos positivos para 

este fator, diminuído da média dos efeitos negativos. Portanto, a matriz de planejamento 

é de fundamental importância para a realização dos experimentos e também para o 

cálculo de todos os efeitos [65-67].   

Supondo que cada ensaio tenha sido realizado em duplicata a variância terá 

apenas um grau de liberdade. Entretanto, pode-se obter uma estimativa conjunta da 

variância de uma observação individual, Equação 26 [65-67]: 

 

                                                (;(<) = =� = ∑ ?@�
2A                                             (26) 

Onde dCé a diferença entre as duplicatas e N é o número de ensaios. 

 

Num planejamento 23, cada efeito é uma combinação linear de oito valores, 

com coeficientes ±1/4. E como a variância de uma observação individual é igual a 

(F(<) e no cálculo de um efeito trabalha-se com a média de duas observações, a 

variância de um efeito pode ser calculado pela Equação 27 [65-67].   

 

                                (F(GHGI��) = 3JKLM� NA5 N JOP(Q)� M                                (27) 
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O erro-padrão de um efeito é a raiz quadrada da sua variância, Equação 28 [65-

67].   

 

                       = = R(F(GHGI��) = GSS� 4T?Sã� ?G U# GHGI��                 (28) 

 

A importância do cálculo do erro-padrão de um efeito advém do fato de que 

somente serão considerados estatisticamente significativos os efeitos cujas estimativas 

forem superiores em valor absoluto ao produto do erro-padrão pelo ponto da 

distribuição de Student [65-67]. 

Nos últimos anos muitos trabalhos têm utilizado o planejamento fatorial para 

análises de HPAs [68-72], bem como para a melhor utilização da técnica MEFS [73-

77], entretanto encontrou-se apenas um trabalho na literatura sobre análise  de HPAs 

utilizando a MEFS e planejamento fatorial [78]. 

 

 

2.5 Cromatografia Gasosa acoplada a um Espectrômetro de Massas (CGMS) 

 
Um experimento cromatográfico foi realizado pela primeira vez em 1903, pelo 

botânico russo Michael Tswett, na separação de pigmentos de plantas utilizando um 

hidrocarboneto como solvente e o carboidrato inulina em pó como fase estacionaria. A 

separação das bandas coloridas fez com que a técnica fosse denominada de 

cromatografia a partir da palavra grega cromatos (cor) e da palavra graphia (registro) 

[79]. 

Quando se utiliza um gás como fase móvel tem-se a cromatografia gasosa, a 

qual é aplicável para separação e análise de misturas cujos constituintes tenham pontos 

de ebulição de até 300 oC e que sejam termicamente estáveis. 

O sistema de um cromatógrafo gasoso consiste basicamente do apresentado na 

Figura 11.  
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Figura 11 - Representação simplificada de um sistema de CGMS. 

1
2

3

4

5

6

 

1 - Reservatório de Gás e Controles de Vazão / Pressão. 

2 - Injetor (Vaporizador) de Amostra. 

3 - Coluna Cromatográfica e Forno da Coluna. 

4 - Detector. 

5 - Eletrônica de Tratamento (Amplificação) de Sinal. 

6 - Registro de Sinal (Registrador ou Computador). 

 

 

O sistema de injeção é a parte do cromatógrafo a gás onde a amostra é 

introduzida. Nesse sistema ocorre a vaporização da amostra, a mistura do vapor com a 

fase móvel, e a transferência da amostra para o interior da coluna. As qualidades desse 

sistema devem ser: injetar a amostra para dentro da fase móvel sem dispersão da 

amostra; vaporizar todos solutos instantaneamente sem decomposição térmica; evitar 

difusão de componentes da amostra na fase móvel; não ter contaminante na amostra; e 

não cause perda da amostra. 

A cromatografia gasosa utiliza uma programação de temperatura a fim de se 

aumentar a pressão de vapor do soluto e diminuir os tempos de retenção dos últimos 

componentes a serem eluídos. Diferentes valores de gradientes de temperatura 

geralmente são utilizados para se obter separações mais eficientes. Ao invés de se 

trabalhar com a variação de temperatura pode-se optar pelo gradiente de pressão, 

geralmente úteis para analitos que não suportam temperaturas elevadas. 

O gás de arraste (fase móvel) deve apresentar os seguintes requisitos: ser 

inerte, não deve reagir com a amostra, fase estacionária ou superfícies do instrumento; e 

ser puro, a necessidade da isenção de impurezas se faz necessária para que não ocorra 

degradação da fase estacionária. 
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Faz-se necessário a utilização de um detector conectado ao final da coluna para 

poder detectar os analitos eluídos. Dentre os detectores destaca-se o espectrômetro de 

massas, uma vez que além da detecção dos compostos pelo tempo de retenção pode ser 

realizada a detecção com base nas estruturas químicas dos compostos eluídos que são 

fornecidas (quando operado no modo SCAN, que avalia todo o espectro de massa do 

composto). Outra vantagem desse detector frente a alguns outros é que permite a análise 

qualitativa e quantitativa. 

O espectrômetro de massas também pode ser altamente específico. Para tal 

finalidade deve-se trabalhar com o método de monitoramento seletivo de íon (do inglês, 

SIM) que detecta apenas os compostos que apresentarem os íons moleculares 

predeterminados em seu espectro de massas. 

Para se obter um espectro de massas, as moléculas no estado gasoso são 

ionizadas, os íons obtidos são acelerados por um campo elétrico e separados de acordo 

com a razão entre suas massas e suas cargas elétricas (m/z). Geralmente a área do pico 

presente no espectro é proporcional à quantidade. 

Por suas propriedades e vantagens, encontram-se na literatura inúmeros 

trabalhos que utilizam o CGMS para análise de HPAs [80-84], além de trabalhos que 

utilizam a técnica MEFS acoplada ao CGMS para estudos de HPAs [62, 84, 85].  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Desenvolver metodologia de análise de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) em águas de produção por microextração em fase sólida (MEFS), 

utilizando a cromatografia gasosa e espectrometria de massa para separação e 

identificação dos analitos. 

 

Objetivos Específicos 

 

•  Analisar a eficiência da técnica de MEFS na adsorção de HPAs;  

•  Verificar, através de planejamento fatorial, a influência de fatores externos, tais 

como concentração do analito, temperatura, tempo de exposição e salinidade da 

solução na análise química; 

•  Calcular a constante de distribuição HPAs/fibra. 

• Analisar qualitativa e quantitativamente amostras de águas de produção por 

CGMS.  

• Validar a metodologia proposta para análise de HPAs em água de produção por 

MEFS e CGMS.  
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4. JUSTIFICATIVA 

 

Os corpos hídricos têm sido bastante degradados em virtude da exploração 

irracional dos recursos naturais. Uma vez que a poluição da água afeta não apenas a 

qualidade das águas superficiais, mas também a qualidade de vida, consequentemente 

uma maior preocupação com a qualidade dos corpos hídricos se faz necessária. 

Uma importante fonte contaminante dos corpos hídricos é a indústria do 

petróleo, devido a problemas como vazamentos, derrames e acidentes durante a 

exploração, refinamento, transporte e armazenamento do petróleo e deus derivados. 

A água de produção é um dos poluentes mais presentes na indústria do 

petróleo, assim, faz-se necessário o desenvolvimento de metodologias que possam 

primeiramente realizar análises dessas águas para que depois possam ser planejadas 

alternativas para reduzir os riscos no descarte dessas amostras. 

Nas metodologias de análise de água de produção deve estar presente a 

preocupação com o estudo dos níveis dos HPAs, compostos altamente tóxicos [8-12] 

que estão entre os principais contaminantes das águas de produção [1-3, 23, 24, 86]. 

Devido à elevada complexidade da matriz das águas de produção [19], a 

utilização de uma técnica que consiga extrair o analito da matriz pode proporcionar um 

importante avanço nas análises dessas amostras. A MEFS por ser uma técnica eficiente, 

rápida e de baixo custo apresenta-se promissora nesse objetivo. Entretanto, a utilização 

desta técnica praticamente não existe para a análise de águas de produção, sendo 

encontrados pouquíssimos trabalhos na literatura que a utiliza para tal fim. Gaujac e 

colaboradores analisaram benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, mas não HPAs, 

presentes em uma amostra de água de produção utilizando a MEFS obtendo bons 

resultados [19]. 

Portanto, a possibilidade de se avaliar a análise de HPAs em água de produção 

por MEFS (técnica que apresenta resultados lineares em uma ampla faixa de 

concentração de HPAs [59-62]) se mostra bastante motivadora. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Limpeza dos Materiais 

 

Os materiais utilizados durante o procedimento da análise da água produzida e 

preparo dos padrões de HPA, foram lavados, seguindo-se o procedimento a seguir: 

i. Enxágue com água corrente - três vezes; 

ii.  Lavagem com solução piranha (Solução de H2SO4/H2O2, 4:1); 

iii.  Enxágue com água corrente - três vezes; 

iv. Enxágue com água destilada - três vezes; 

v. Enxágue com água MiliQ - três vezes; 

vi. Enxágue com acetona comercial; 

vii.  Secagem em estufa; 

 

 

5.2. Soluções 

 

As soluções estoque dos HPAs foram preparadas a partir da diluição de uma 

solução-padrão adquirida da SIGMA-ALDRICH contendo os 16 compostos prioritários 

(acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo[a]antraceno, benzo[a]pireno, 

benzo[b]fluoranteno, benzo[g,h,i]perileno, benzo[k]fluoranteno, criseno, 

dibenzo[a,h]antraceno, fenantreno, fluoranteno, fluoreno, indeno[1,2,3-c,d]pireno, 

naftaleno e pireno) na concentração individual de 2,0 x 106 µg L-1 em dicloro-metano.  

As soluções de HPAs, usadas nos experimentos, foram todas preparadas a 

partir da solução estoque com concentração de 104 µg L-1 de cada HPA e, a partir desta, 

as demais soluções de HPA com concentrações variadas foram preparadas em meio 

aquoso.  

Os padrões internos utilizados neste trabalho foram adquiridos da SIGMA-

ALDRICH na forma de solução na concentração de 2,0 x 106 µg L-1 contendo uma 

mistura de cinco HPAs deuterados, Figura 12, (Naftaleno-d8, Acenaftaleno-d10, 

Fenantreno-d10, Criseno-d12 e Perileno-d12). Essa solução foi misturada à solução dos 

analitos e os HPAs deuterados foram analisados juntamente com os 16 HPAs. As 
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concentrações dos padrões internos, 10 µg L-1, foram mantidas constantes em todas as 

análises cromatográficas.  

 

 

Figura 12 - Fórmula estrutural 5 HPAs deuterados utilizados como padrões internos.  
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5.3. Condições cromatográficas  

 

A análise cromatográfica foi realizada em um cromatógrafo a gás acoplado a 

um espectrômetro de massas da marca Shimadzu (modelos GCMS-QP2010) utilizando 

uma coluna capilar DB-1, fase estacionária 100% polidimetilsiloxano, de 30 m de 

comprimento, diâmetro interno de 0,25 mm e espessura do filme de 0,25 µm (J&W 

Scientific). Utilizou-se o programa GC-MS Solution – Version 2.30 (Shimadzu) para 

obtenção e tratamento dos dados cromatográficos. 
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5.4. Procedimento de Micro-Extração em Fase Sólida  

 

Para a realização dos experimentos de MEFS utilizou-se uma seringa da marca 

SUPELCO (SIGMA-ALDRICH) com agulha recoberta com polidimetilsiloxano 

(PDMS) com espessura de 100 µm. 

Para o procedimento de extração, um vial de 40 mL contendo um volume de  

10 mL de uma solução de HPAs foi aquecido, em uma cuba contendo areia, até 

temperatura estabelecida para extração. Em seguida, foi introduzida a agulha com a 

fibra adsorvente no interior do vial. A fibra foi então exposta ao headspace da solução 

por um determinado tempo, Figura 13.  Na sequência a fibra foi retraída e a seringa 

retirada e levada ao cromatógrafo para análise. A injeção foi realizada através da 

perfuração do septo pela agulha e subsequente exposição da fibra contendo os HPAs 

adsorvidos.  

 

 

Figura 13 - Sistema utilizado na MEFS. 

 

 

 

A limpeza da fibra, para posterior reutilização, foi realizada levando-se a fibra 

até o injetor do cromatógrafo e procedendo-se uma corrida cromatográfica. A rampa de 

aquecimento utilizada para o procedimento de limpeza foi iniciada com a temperatura 

de 100 oC a qual foi aumentada a uma velocidade de 10 oC min-1 até 300 oC. Este 
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procedimento foi repetido até que o cromatograma não apresentasse mais nenhum sinal 

dos HPAs. 

 

 

5.5. Avaliação de Parâmetros Experimentais  

 

Parâmetros experimentais, tais como: concentração do analito, temperatura de 

extração, tempo de exposição da fibra ao headspace, e salinidade da solução, foram 

variados de modo a investigar as condições que permitissem uma extração mais 

eficiente.  

Com a finalidade de reduzir o número de experimentos, e a obtenção dos 

efeitos de interação entre os fatores estudados, realizou-se um planejamento fatorial 24. 

Os planejamentos fatoriais foram realizados utilizando o programa estatístico Minitab 

15 (e-academy). Estabeleceu-se como resposta para os experimentos a área do pico 

cromatográfico, conforme é realizado em vários trabalhos da literatura [57, 72, 83, 87, 

88].  

 

 

5.6. Determinação de HPAs presentes em amostras de Águas de Produção 

 

Após a otimização dos parâmetros experimentais, passou-se a realizar análise 

por MEFS de amostras de águas de produção. Foram avaliadas quatro diferentes 

amostras de água de produção, as quais foram denominadas de app1, app2, app3 e app4. 

Os métodos de padronização externa, padronização interna e adição padrão 

foram comparados, a fim de se determinar qual apresentava melhores de precisão e 

linearidade para as análises das amostras por MEFS.  

Para a padronização externa, a curva de calibração foi obtida através da análise 

de soluções sintéticas contendo os 16 HPAs, cada um nas concentrações de 5, 10, 15, 20 

e 25 µg L-1 em solução aquosa de NaCl com concentração de 0,62 mol L-1.  

Para a padronização interna, adicionou-se, a cada solução citada anteriormente, 

40 µL de uma solução contendo os cinco HPAs deuterados (padrões internos) cada um 
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na concentração de 5 µg mL-1, resultando, portanto, numa concentração de 10 µg L-1 de 

cada padrão interno. 

Para o método da adição padrão realizou-se a fortificação da amostra app1 com 

os HPAs nas concentrações de 5, 10, 15, 20 e 25 µg L-1.  

Verificou-se que o método de padronização interna apresentou os melhores 

resultados. Dessa maneira, para a quantificação dos HPAs, presentes nas quatro 

amostras, separou-se cinco porções de 20 mL de cada amostra, fortificando com                 

5 µg L-1 de cada um dos 16 HPAs e 10 µg L-1 de cada padrão interno. 

Todas as soluções preparadas foram analisadas em triplicata por micro-

extração em fase sólida seguida por CGMS.  

 

 

5.7. Precisão.  

 

A precisão do método foi avaliada pelo método da precisão intermediária, no 

qual foram realizadas replicatas em diferentes dias e por diferentes analistas, através da 

análise dos coeficientes de variação (CV) de todas as análises, em triplicatas, Equações 

29 a 32. 

 

                           Vé?IT = (VG?I?T 1 + VG?I?T 2 + VG?I?T 3)3                                  (29) 

 

(TSIâ-WIT = (VG?I?T1 − Vé?IT)� + (VG?I?T2 − Vé?IT)� + (VG?I?T3 − Vé?IT)�    (30) 

 

                                                   �G=YI� ZT?Sã� = [(TSIâ-WIT3 − 1                                          (31) 

 

                                             '( = 3�G=YI� ZT?Sã�Vé?IT 5  N 100 %                                           (32) 
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5.8. Linearidade.  

 
O método teve sua linearidade avaliada pela análise dos valores dos 

coeficientes de correlação, R, das curvas de calibração obtidas. 

  

 

5.9. Limites de Detecção e Quantificação.  

 

Os limites de detecção e de quantificação foram calculados através dos 

coeficientes angulares das curvas analíticas obtidas pelo método de padronização 

interna para cada HPA e do desvio-padrão de medidas do branco [89]. 

Realizaram-se análises cromatográficas da microextração de uma amostra de 

água destilada em quintuplicata obtendo assim para cada HPA o desvio-padrão das 

medidas do branco.  

 

 
5.10. Exatidão.  

 

Para o estudo da recuperação dos HPAs, trabalhou-se com a amostra app1 com 

quatro níveis de fortificação, 10, 15, 20 e 25 µg L-1 de cada HPA. Para cada nível de 

fortificação, encontrou-se o valor da concentração dos HPAs existentes nas soluções. 

Esses valores foram comparados com as concentrações reais das soluções (concentração 

prévia da amostra acrescida da fortificação), e assim calculou-se a recuperação, de 

acordo com a Equação 33 [41].  

 

 

 

                     0 = #T==T ?� T-T2I�� T4ó= T T-á2I=G#T==T ?� T-T2I�� T?IWI�-T?T  N 100 %              (33) 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Determinação dos Parâmetros Cromatográficos  

 
 

O cromatograma da solução padrão estoque, Figura 14, apresenta 17 picos,  

sendo que 16 deles referentes aos 16 HPAs e o, referente ao tolueno que está presente 

como contaminante da amostra. Para facilitar a visualização de todos os picos dividiu-se 

o cromatograma em duas figuras. Na Figura 15 pode-se visualizar os nove primeiros 

picos (tempo de retenção: 0-15 min)  com suas respectivas atribuições, baseados em 

seus respectivos espectros de massas (Anexo 1), e na Figura 16 visualiza-se os 8 últimos 

picos (tempo de retenção: 15-35 min) também com suas respectivas atribuições. Todos 

HPAs foram resolvidos em um tempo total de corrida de 35 minutos. Recentes trabalhos 

da literatura conseguiram separar HPAs em amostras aquosas no mesmo tempo [83, 90] 

e outros em tempos mais elevados [82, 91, 92]. 

 
 
Figura 14 - Cromatograma referente à injeção de 1 µL de uma solução sintética 

contendo os 16 HPAs cada um na concentração 10 x 103 µg L-1.  
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Figura 15 - Ampliação do cromatograma da Figura 14, atribuindo os 9 primeiros picos 

(tempo de retenção: 0-15 min). 
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Figura 16 - Ampliação do cromatograma da Figura 14, atribuindo os 8 últimos picos 

(tempo de retenção: 15-35 min). 
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Com a finalidade de aumentar a sensibilidade do método, a detecção dos 

compostos foi realizada através do modo de monitoramento seletivo de íon (do inglês, 

SIM), baseado nos espectros de massa obtidos para os HPAs (Anexo 1). A Tabela 6 

apresenta os íons selecionados para cada um dos compostos, determinados mediante 

análise dos espectros de massas de cada pico do cromatograma da Figura 14.   

 

 

 

Tabela 6 - Tempo de retenção e principais íons moleculares para cada um dos 16 

HPAs.  

Composto Tempo de Retenção (min) Íons Moleculares (m/z) 

Naf 3.104 128; 129; 127 

Ace 4.699 152; 151; 153 

Aci 4.925 154; 153; 152 

Flu 5.607 166; 165; 167 

Fen 7.267 178; 179; 176 

Ant 7.378 178; 176; 179 

Fla 11.122 202; 101; 203 

Pir 12.002 202; 200; 203 

BaA 17.048 228; 229; 226 

Cri 17.187 228; 226; 229 

BkF 23.133 252; 253; 125 

BbF 23.295 252; 253; 125 

BaP 25.062 252; 253; 125 

Ind 33.310 276; 138 

DahA 33.633 278; 138; 279 

BghiP 34.717 276; 138 
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6.2. Análise dos Padrões Internos 

 

Como a solução analítica consiste de 16 compostos e eles possuem tempos de 

retenção significativamente distintos, fez-se necessário a utilização de mais de um 

padrão interno. Utilizou-se, então, uma solução composta por 5 HPAs deuterados 

(Naftaleno-d8, Acenaftaleno-d10, Fenantreno-d10, Criseno-d12 e Perileno-d12). 

A Figura 17 apresenta o cromatograma referente à solução contendo os 16 

HPAs e os 5 HPAs deuterados. A Tabela 7 apresenta a atribuição de cada pico.  

 

 

Figura 17 - Cromatograma referente à injeção de 1 µL de uma solução sintética 

contendo os 16 HPAs e os 5 HPAs deuterados cada um na concentração 104 µg L-1.  

 

 

 

Entretanto, devido à semelhança das estruturas químicas, houve a coeluição do 

Naftaleno-d8 com o Naftaleno e do Criseno-d12 com o Criseno. Assim, escolheu-se 

para todos os compostos apenas um dos íons moleculares detectados e analisou-se 

apenas a área do pico referente a esse íon molecular. A Tabela 7 apresenta o tempo de 

retenção e o íon molecular selecionado para cada composto.  
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 Tabela 7 - Íon molecular selecionado para a análise de cada composto. 

Composto Tempo de Retenção (min) Íon Molecular 

Naf-D 3.077 136 

Naf 3.104 128 

Ace 4.699 152 

Ace-D 4.879 164 

Aci 4.925 153 

Flu 5.607 166 

Fen-D 7.200 188 

Fen 7.267 178 

Ant 7.378 178 

Fla 11.122 202 

Pir 12.002 202 

BaA 17.048 228 

Cri-D 17.024 240 

Cri 17.187 228 

BkF 23.133 253 

BbF 23.295 253 

BaP 25.062 253 

Per-D 25.407 264 

Ind 33.310 276 

DahA 33.633 278 

BghiP 34.717 276 

 

 

A escolha de analisar cada HPA apenas por um dos íons moleculares 

detectados fica evidenciada analisando-se a Figura 18, onde se percebe que a análise 

total do cromatograma não permite distinguir o pico referente ao Naftaleno-d8 do pico 

referente ao Naftaleno. Já a Figura 19 mostra que, procedendo a análise apenas do 

cromatograma referente ao íon molecular característico do Naftaleno-d8 (136), seguida 

da análise apenas do cromatograma referente ao íon molecular característico do 

Naftaleno (128), pode-se obter a separação e análise de cada composto. 
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Da mesma forma, a Figura 20 mostra a dificuldade de distinguir o pico 

referente ao Criseno-d12 do pico do Criseno. Já pela Figura 21 pode-se observar que o 

uso somente das áreas dos picos do íon com m/z 240 do Criseno–d12 e do íon com m/z 

228 do Criseno, a separação e análise pode ser realizada adequadamente. 

 

Figura 18 - Cromatograma na região dos compostos Naftaleno e Naftaleno–d8.  
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Figura 19 - Cromatogramas referentes aos íons moleculares característicos do 

Naftaleno e Naftaleno–d8.  
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Figura 20 - Cromatograma na região dos compostos Criseno-d12 e Criseno.  
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Figura 21 - Cromatogramas referentes aos íons moleculares característicos do Criseno e 
do Criseno–d12. 

 
 

 

Portanto, pode-se inferir que é possível a análise quantitativa e qualitativa de 

dois compostos por CGMS mesmo que eles possuam mesmo tempo de retenção, desde 

que apresentem alguns fragmentos distintos em seus espectros de massas. Essa 

constatção é de extrema importância, pois permite além de analisar determinados 
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compostos em condições que antes impossibilitariam a análise, tais como o tipo de 

coluna cromatográfica utilizada, analisar estes compostos de forma mais rápida, sem a 

necessidade de utilizar um programação de temperatura e/ou pressão que permita uma 

separação eficaz dos picos cromatográficos, reduzindo assim os custos com o gás de 

arraste. 

A determinação de qual dos cinco HPAs deuterados seria utilizado como 

padrão interno para cada um dos 16 HPAs foi realizada mediante a análise dos tempos 

de retenção. De uma maneira geral os HPAs e seus respectivos padrões internos 

possuem mesmo número de anéis aromáticos. 

A Tabela 8 apresenta o padrão interno utilizado para cada HPA em estudo.  

 
 
 
Tabela 8 - Atribuição dos padrões internos para cada HPA. 
 

Padrão Interno HPA 

Naf-D Naf 

Ace-D Ace 

 Aci 

 Flu 

Fen-D Fen 

 Ant 

 Fla 

 Pir 

Cri-D BaA 

 Cri 

Per-D BkF 

 BbF 

 BaP 

 Ind 

 DahA 

 BghiP 
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6.3. Análise dos HPAs por MEFS 

 

A Figura 22 apresenta o cromatograma obtido após a exposição da fibra por 1 h 

ao headspace de uma solução sintética com 1 x 102  µg L-1 de cada um dos 16 HPAs a 

200 oC. A Tabela 8 apresenta a atribuição de cada pico.  

Observa-se a presença dos 16 picos referentes aos HPAs evidenciando que a 

fibra, nas condições de análise, possibilita a extração e detecção de todos os HPAs 

presentes na amostra. Diferenças significativas nas áreas de alguns picos foram 

observadas no cromatograma apresentado na Figura 22, e podem ser atribuídas às 

diferentes constantes de distribuição fibra/amostra, relacionadas às distintas estruturas 

das moléculas de HPA analisadas, fato que leva a uma maior ou menor extração [56]. 

 

 

Figura 22 - Cromatograma obtido através de MEFS de uma solução sintética                           

1 x 102  µg L-1 de cada HPA. Tempo de exposição da fibra: 1 h. Temperatura: 200 oC 

 

 

 

 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 62

A Tabela 9 compara as áreas de todos os HPAs analisados no cromatograma da 

Figura 22 com os analisados através de uma corrida cromatográfica realizada pela 

injeção direta de 1 µL da mesma solução utilizada para MEFS. Os resultados 

evidenciam que realmente a técnica de MEFS além de extrair os analitos, os pré-

concentra, uma vez que as áreas do cromatograma obtido por MEFS são bem superiores 

às áreas obtidas pela injeção direta da amostra. 

A não detecção dos HPAs de menores massas molares através da injeção direta 

pode ser explicada pelo fato de essas moléculas possuírem elevada pressão de vapor, 

apresentando baixas concentrações em solução, pois estarão presentes majoritariamente 

na fase de vapor.   

 

Tabela 9 - Comparação entre as áreas obtidas por MEFS e pela injeção de 1 uL de uma 

solução sintética de 104 µg L-1 .  

Composto Área (MEFS) Área (Injeção. Direta) 

Naf 537059 nd 

Ace 576246 nd 

Aci 426171 nd 

Flu 475563 433 

Fen 280976 1239 

Ant 393575 nd 

Fla 1544383 1614 

Pir 2488564 1983 

BaA 27986495 16437 

Cri 30031197 45674 

BkF 18761904 19180 

BbF 12112530 13532 

BaP 12976965 23363 

Ind 80677757 171190 

DahA 25933913 147274 

BghiP 40655431 200753 

ÁREA TOTAL 255858729 642672 

*nd = não detectável. 
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6.4. Otimização dos Parâmetros Experimentais 

6.4.1 Influência da concentração do analito, salinidade da solução, 

temperatura de extração e tempo de exposição da fibra ao headspace 

da amostra. 

 

Parâmetros experimentais, como concentração do analito, salinidade da 

solução, temperatura de extração e tempo de exposição da fibra ao headspace da 

amostra, foram variados de modo a investigar as condições que permitissem maior 

eficiência na extração dos HPAs. Assim, um planejamento fatorial 24 foi realizado  

 A execução do planejamento consistiu na realização de experimentos em todas 

as combinações possíveis dos fatores envolvidos no sistema. Como resposta (resultado) 

dos experimentos escolheu-se um parâmetro dependente dos fatores selecionados. A 

partir do conjunto de resultados encontrados para a série de combinações possíveis, 

pôde-se calcular a dimensão dos efeitos (desempenho) principais, que são os efeitos 

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

fator pode interferir diretamente na resposta do outro [65, 67]. 

Trabalhos da literatura evidenciam que se pode trabalhar com as áreas dos 

picos cromatográficos como resposta dos experimentos [57, 72, 83, 87, 88]. Dessa 

forma tomou-se como respostas, nos estudo da variação de fatores, o somatório das 

áreas dos picos cromatográficos de todos os 16 HPAs.  

A Tabela 10 apresenta os dados do planejamento fatorial realizado e a Tabela 

11 apresenta os dados estatísticos referentes ao planejamento 24. Uma vez que em 

métodos de análises de traços são aceitos coeficientes de variação (CV) de até 20 % 

[89], os valores das duplicatas ficaram satisfatórios, visto que o maior valor de CV foi 

de 8,394 %, sendo a média referente aos 16 HPAs igual a 5,877 %, evidenciando que a 

precisão mostrou-se satisfatória.  
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Tabela 10 - Matriz experimental do planejamento 24 para estudar o efeito da 

concentração de HPA, do tempo de exposição, da concentração de NaCl e da 

temperatura da solução sobre a quantidade de HPA extraído.  

Fatores  (-) (+) 
A: [HPA] (µg L-1) 1 10 

B: Tempo (h) 0,5 1,0 

C: [NaCl] (mol L-1) 0,00 0,62 

D: Temperatura (oC) 100 200 

Ensaio 1 2 3 4 Resposta* 

1 -1 -1 -1 -1 898395 

2 1 -1 -1 -1 11435202 

3 -1 1 -1 -1 1298332 

4 1 1 -1 -1 12578678 

5 -1 -1 1 -1 1239198 

6 1 -1 1 -1 12565810 

7 -1 1 1 -1 1410058 

8 1 1 1 -1 16406929 

9 -1 -1 -1 1 1574261 

10 1 -1 -1 1 49274023 

11 -1 1 -1 1 1928451 

12 1 1 -1 1 73331314 

13 -1 -1 1 1 1691208 

14 1 -1 1 1 138344819 

15 -1 1 1 1 4379825 

16 1 1 1 1 150006793 
         *  Médias do Somatório das Áreas dos 16 HPAs 
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Tabela 11 - Estatísticas referentes ao planejamento 24. 

Ensaio Áreas 

Teste 1 

Áreas 

Teste 2 

Média Variância Desvio  

Padrão 

Coeficiente de  

Variação (%) 

1 933356 863434 898395 2444543042 49442 5,503 

2 11825412 11044991 11435202 304528468621 551841 4,826 

3 1370014 1226651 1298332 10276474885 101373 7,808 

4 13098626 12058730 12578678 540691845408 735318 5,846 

5 1301773 1176622 1239198 7831386401 88495 7,141 

6 13040384 12091236 12565810 450440962952 671149 5,341 

7 1470803 1349313 1410058 7379910050 85906 6,092 

8 16113410 16700449 16406929 172307393761 415099 2,530 

9 1626962 1521560 1574261 5554790802 74530 4,734 

10 51066914 47481131 49274023 6428919861545 2535531 5,146 

11 2028351 1828551 1928451 19960020000 141280 7,326 

12 75081856 71580772 73331314 6128794587528 2475640 3,376 

13 1758487 1623929 1691208 9052927682 95147 5,626 

14 146556022 130133617 138344819 134847692992012 11612394 8,394 

15 4634858 4124792 4379825 130083662178 360671 8,235 

16 156480452 143533135 150006793 83816508749245 9155136 6,103 

 
 

 

 

Para facilitar a visualização dos efeitos da variação dos quatro parâmetros 

estudados plotou-se os resultados da concentração de HPA, tempo de exposição da fibra 

e concentração salina (NaCl) em dois gráficos cúbicos, um deles com temperatura de 

200 oC e outro com temperatura de 100 oC, Figuras 23 e 24. 
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Figura 23 - Diagrama para interpretação dos efeitos da [HPAs], tempo de exposição da 

fibra e da [NaCl]. Temperatura da solução de 200 oC. 

[NaCl]Tempo

[H
P

A
]

1

1

-1

-1

(49274023)

(1,38e8)

(1691208)

(1574261)

(4379825)
(1,50e8)

(73331314)

(1928451)

-1

1  
 

 

 

Figura 24 -Diagrama para interpretação dos efeitos da [HPAs], tempo de exposição da 

fibra e da [NaCl]. Temperatura da solução de 100 oC. 
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Analisando as Figuras 23 e 24 percebe-se que as variáveis interagiram. O que é 

evidenciado pelo efeito da concentração de HPA em diferentes temperaturas. 

Quando se realizou a adsorção dos HPAs na fibra com salinidade nula, 

temperatura de 200 oC, tempo de exposição da fibra ao headspace da amostra de 30 min, 

e elevou-se a [HPA] de 1 a 10 µg L-1 o valor do somatório das áreas dos 16 HPAs passa 

de 49274023 a 73331314, ou seja, há um aumento de 49%. Já quando se realizou a 

extração nas mesmas condições, mas com temperatura da solução de 100 oC, e 

procedeu-se a mesma elevação da concentração de HPA, o valor do somatório das áreas 

dos HPAs passa de 11435202 a 12578678, ou seja, há um aumento de apenas de 10%. 

Essa verificação evidencia que o efeito da concentração de HPAs depende da 

temperatura a qual a solução é submetida, que pode ser explicado pelo fato de que em 

temperaturas mais elevadas a quantidade de HPAs encontra-se majoritariamente na fase 

de vapor, portanto uma maior quantidade de moléculas estará apta a se adsorver na 

fibra.  

Tal observação mostra a importância da utilização do planejamento fatorial no 

estudo, pois caso se optasse pelos sistemas univariados não seria possível a detecção da 

interação entre concentração de HPAs e temperatura da solução, levando a um erro na 

expectativa de resposta. 

 

 

6.4.2. Cálculo dos Efeitos das Variações dos Fatores 

 

A Tabela 12 apresenta os coeficientes de contraste para um planejamento 

fatorial 24. Esses dados são uteis para o cálculo dos valores dos efeitos, pois fornecerá 

os ensaios positivos (maiores níveis) e negativos (menores níveis) para cada efeito.  

Pode-se calcular o efeito de qualquer fator como a soma de duas médias, cada 

uma contendo metade das observações. Uma delas corresponde ao somatório dos 

ensaios positivos para tal efeito e a outra corresponde ao somatório dos ensaios 

negativos, como mostrado nas Equações 34 a 63 que calculam os valores de todos os 

efeitos do planejamento fatorial realizado [65, 67]. Nas equações <] representa a soma 

dos ensaios positivos e <̂  representa a soma dos ensaios negativos. 
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Tabela 12 - Coeficientes de contrastes para um planejamento fatorial 24. 

Ensaio 1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 1234 

1 - - - - + + + + + + - - - - + 

2 + - - - - - - + + + + + + - - 

3 - + - - - + + - - + + + - + - 

4 + + - - + - - - - + - - + + + 

5 - - + - + - + - + - + - + + - 

6 + - + - - + - - + - - + - + + 

7 - + + - - - + + - - - + + - + 

8 + + + - + + - + - - + - - - - 

9 - - - + + + - + - - - + + + - 

10 + - - + - - + + - - + - - + + 

11 - + - + - + - - + - + - + - + 

12 + + - + + - + - + - - + - - - 

13 - - + + + - - - - + + + - - + 

14 + - + + - + + - - + - - + - - 

15 - + + + - - - + + + - - - + - 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Efeito Principal da [HPAs]:  

                                               <] = 3<� + <L + <_ + <` + <K$ + <K� + <KL + <K_8 5                         (34) 

                                               <^ = 3<K + <a + <� + <b + <� + <KK + <Ka + <K�8 5                            (35) 

c[��	] = <] −  <^ = 57992946 − 1802466 = 56190480 

Efeito Principal do Tempo: 

 

                                               <] = 3<a + <L + <b + <` + <KK + <K� + <K� + <K_8 5                          (36) 

                                               <^ = 3<K + <� + <� + <_ + <� + <K$ + <Ka + <KL8 5                            (37) 

cd�"ef = 5539683 

Efeito Principal da [NaCl]: 

 

                                               <] = 3<� + <_ + <b + <` + <Ka + <KL + <K� + <K_8 5                          (38) 

                                               <^ = 3<K + <� + <a + <L + <� + <K$ + <KK + <K�8 5                           (39) 

c[ghij] = 21715748 
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Efeito Principal da Temperatura: 

 

                                               <] = 3<� + <K$ + <KK + <K� + <Ka + <KL + <K� + <K_8 5                    (40) 

                                                 <^ = 3<K + <� + <a + <L + <� + <_ + <b + <`8 5                           (41) 

cd�"e�khlmkh = 45337261 

 

Efeito Principal da Interação [HPA]-Tempo: 

 

                                                 <] = 3<K + <L + <� + <` + <� + <K� + <Ka + <K_8 5                          (42) 

                                                <^ = 3<� + <a + <_ + <b + <K$ + <KK + <KL + <K�8 5                          (43) 

c[��	]^d�"ef = 4636282 

Efeito Principal da Interação [HPA]-[NaCl]: 

 

                                                 <] = 3<K + <a + <_ + <` + <� + <KK + <KL + <K_8 5                          (44) 

                                                <^ = 3<� + <L + <� + <b + <K$ + <K� + <Ka + <K�8 5                         (45) 

c[��	]^[ghij] = 20960535 

 

Efeito Principal da Interação [HPA]-Temperatura: 

 

                                                <] = 3<K + <a + <� + <b + <K$ + <K� + <KL + <K_8 5                         (46) 

                                                <^ = 3<� + <L + <_ + <` + <� + <KK + <Ka + <K�8 5                          (47) 

c[��	]^d�"e�khlmkh = 44155321 

 

Efeito Principal da Interação Tempo - [NaCl]: 

 

                                                <] = 3<K + <� + <b + <` + <� + <K$ + <K� + <K_8 5                          (48) 

                                                <^ = 3<a + <L + <� + <_ + <KK + <K� + <Ka + <KL8 5                          (49) 

cd�"ef^[ghij] = −949040 
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Efeito Principal da Interação Tempo - Temperatura: 

 

                                                <] = 3<K + <� + <� + <_ + <KK + <K� + <K� + <K_8 5                          (50) 

                                                <^ = 3<a + <L + <b + <` + <� + <K$ + <Ka + <KL8 5                           (51) 

cd�"ef^d�"e�khlmkh = 4150834 

 

Efeito Principal da Interação [NaCl] - Temperatura: 

 

                                                <] = 3<K + <� + <a + <L + <Ka + <KL + <K� + <K_8 5                           (52) 

                                                <^ = 3<� + <_ + <b + <` + <� + <K$ + <KK + <K�8 5                          (53) 

c[ghij]^d�"e�khlmkh = 20362901 

 

Efeito Principal da Interação [HPA]-Tempo-[NaCl] : 

 

                                                <] = 3<� + <a + <� + <` + <K$ + <KK + <Ka + <K_8 5                         (54) 

                                                <^ = 3<K + <L + <_ + <b + <� + <K� + <KL + <K�8 5                          (55) 

c[��	]^d�"ef^[ghij] = −1475377 

 

Efeito Principal da Interação [HPA]-Tempo-Temperatura: 

 

                                                <] = 3<� + <a + <_ + <b + <� + <K� + <Ka + <K_8 5                         (56) 

                                                <^ = 3<K + <L + <� + <` + <K$ + <KK + <KL + <K�8 5                        (57) 

c[��	]^d�"ef^d�"e�khlmkh = 3532832 

 

Efeito Principal da Interação [HPA]-[NaCl]-Temperatura: 

 

                                                <] = 3<� + <L + <� + <b + <� + <KK + <KL + <K_8 5                         (58) 

                                                <^ = 3<K + <a + <_ + <` + <K$ + <K� + <Ka + <K�8 5                        (59) 

c[��	]^[ghij]^d�"e�khlmkh = 19833952 
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Efeito Principal da Interação Tempo-[NaCl]-Temperatura: 

 

                                                <] = 3<a + <L + <� + <_ + <� + <K$ + <K� + <K_8 5                         (60) 

                                                <^ = 3<K + <� + <b + <` + <KK + <K� + <Ka + <KL8 5                        (61) 

cd�"ef^[ghij]^d�"e�khlmkh = −1566182 

 

Efeito Principal da Interação [HPA]-Tempo-[NaCl]-Temperatura: 

 

                                                <] = 3<K + <L + <_ + <b + <K$ + <KK + <Ka + <K_8 5                        (62) 

                                                <^ = 3<� + <a + <� + <` + <� + <K� + <KL + <K�8 5                        (63) 

c[��	]^d�"ef^[ghij]^d�"e�khlmkh = −2207058 

 

 

6.4.3. Estimativa do Erro Experimental 

 
Como cada um dos ensaios foi realizado duas vezes, tem-se uma estimativa da 

variância com apenas um grau de liberdade. No entanto, pode-se obter uma estimativa 

conjunta, com dezesseis graus de liberdade, ao se calcular a média de todas as 

estimativas ponderadas pelos respectivos graus de liberdade, Equação 64 [65, 67]. 

 

                             =� = YK=K� + Y�=�� + ⋯ + Yo=o�
YK + Y� + ⋯ + Yo                              (64) 

 
 

Como o número de repetições foi o mesmo em todos os ensaios, a estimativa 

da variância experimental é simplesmente a média aritmética das variâncias observadas 

nos ensaios [65, 67]. 

                                               =� = ∑=K�
∑YK                                                         (65) 

 
 

                               =� = 2,329 N 10KL
16 = 1,456 N 10Ka                          (66) 
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Num planejamento fatorial 24, cada efeito é uma combinação de dezesseis 

valores, como coeficiente de ±1/8. Admitindo que esses valores sejam independentes, 

pode-se aplicar a Equação abaixo para se obter a variância de um efeito [65, 67]: 

 

                                                               σQ� = p T@�σ@�@
                                                             (67) 

 

Faz-se agora ai = 1/8, para i = 1, 2, 3, ..., 16. Cada um dos dezesseis valores da 

combinação, por sua vez, é a média de dois outros, porque os ensaios foram realizados 

em duplicata. Portanto, se a variância de uma observação individual é estimada em 

1,456 x 1013, a variância da média de duas observações será a metade desse valor. Dessa 

maneira pode-se obter o valor da variância do efeito: 

 

      (F(GHGI��) = 3 164 + 164 + ⋯ + 1645 N q1,456 N 1013
2 r = 1,819 N 1012    (68) 

 

O erro-padrão de um efeito é a raiz quadrada desse valor: 

 

                                     = = s1,819 N 10K� =  1,349 N 10_                          (69) 

 
 

Com o erro-padrão (S(efeito)) pode-se construir intervalos de confiança para os 

valores dos efeitos, usando a distribuição de Student:  

 

                                  ŋ^ − �u  N =(���@lf) < ŋ < ŋ^ + �u N =(���@lf)              (70) 

 

Em que ŋ representa o verdadeiro valor de um efeito (o valor populacional), e                

ŋ^ representa a estimativa desse valor obtida a partir dos ensaios realizados no 

experimento.  

A Equação 70 implica que devem ser considerados estatisticamente 

significativos os efeitos cujas estimativas forem superiores em valor absoluto ao 

produto do erro-padrão pelo ponto da distribuição de Student [65, 67]. 
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Portanto, os efeitos merecedores de interpretação, ou seja, aqueles com 95% de 

confiança serão os que possuírem valor absoluto superior a: 

                       �L N =(���@lf) = 2,120 N 1,349 N 10_ = 2,860 N 10_           (71) 

 

A Tabela 13 apresenta os valores dos efeitos principais e os efeitos das 

interações dos quatro fatores, juntamente com os erros. 

 

Tabela 13 - Valores dos efeitos principais e dos efeitos das interações dos quatro 

fatores. 

Efeitos Principais   

A: [HPA] 56,190 x 106 ± 2,860 x 106   

B: Tempo 5,540 x 106 ± 2,860 x 106   

C: [NaCl] 21,716 x 106 ± 2,860 x 106   

D: Temperatura 45,337 x 106 ± 2,860 x 106   

Interação de dois fatores:   

AB 4,636 x 106 ± 2,860 x 106 AC 20,961 x 106 ± 2,860 x 106 

AD 44,155 x 106 ± 2,860 x 106 BC -0,949 x 106 ± 2,860 x 106 

BD 4,151 x 106 ± 2,860 x 106 CD 20,363 x 106 ± 2,860 x 106 

Interação de três fatores:   

ABC -1,475 x 106 ± 2,860 x 106 ABD 3,533 x 106 ± 2,860 x 106 

ACD 19,834 x 106 ± 2,860 x 106 BCD -1,566 x 106 ± 2,860 x 106 

Interação de quatro fatores:   

ABCD -2,207 x 106 ± 2,860 x 106   

 

 

 

Os dados da Tabela 13 evidenciam que dentre os fatores estudados o mais 

significante é a concentração da solução dos HPAs, seguido da temperatura. O fator que 

possui o menor efeito é o tempo de exposição da fibra à solução.  

A temperatura apresentou-se como o segundo principal efeito. A Equação 72 

evidencia a influência deste fator na constante de distribuição amostra – adsorvente 
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[56]. A elevação da temperatura de extração, por aumentar a energia cinética das 

moléculas, aumenta o coeficiente de difusão do analito na fibra, diminuindo assim a 

constante de distribuição, ocasionando uma diminuição do tempo de equilíbrio. 

Entretanto, por diminuir o valor da constante de distribuição a quantidade de analito 

extraída também será diminuída, reduzindo assim a sensibilidade da técnica.  

 

 

                                        ��" = �$GN4 −w801 (11 − 11$)                                  (72) 

 

 

No entanto, mesmo com a redução da constante de distribuição a quantidade da 

adsorção dos HPAs de maiores massas é aumentada com a elevação da temperatura, 

uma vez que estes compostos, por apresentarem pressões de vapor reduzidas, apenas 

apresentarão frações molares significativas na fase de vapor em temperaturas elevadas. 

Portanto, pode-se afirmar que a 200 oC o equilíbrio adsorção - dessorção favorece mais 

a adsorção que a 100 oC.  

O considerável efeito da concentração do cloreto de sódio, cerca de 4 vezes 

maior que o valor limite de significância, se deve ao fato de quanto maior a quantidade 

de NaCl em solução maior será o caráter iônico dela, diminuindo a solubilidade dos 

compostos apolares, caso dos HPAs presentes na fase de vapor, aumentado assim a 

pressão de vapor deles. Este efeito, conhecido como salting-out, é o responsável pelo 

favorecimento do processo de adsorção dos HPAs em sedimentos, quando estão em 

águas com força iônica elevada [52, 53].    

A Figura 25 mostra graficamente a variação do efeito de cada fator estudado 

com a variação dos outros fatores.  
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Figura 25 - Interação dos efeitos versus resposta. 

 
 

 

 

A Figura 25 evidencia que o efeito da [NaCl] é bem mais significativo em 

maiores valores de [HPA]. Essa observação é coerente, uma vez que em menores 

concentrações de HPA a solubilidade será facilitada mesmo em um meio não propício 

às substâncias apolares. 

O efeito da temperatura de extração é bem mais significativo em concentrações 

elevadas de HPA, uma vez que um acréscimo na pressão de vapor eleva a quantidade de 

HPA presente no headspace da amostra bem mais em soluções concentradas com [HPA] 

do que em soluções com baixas concentrações.  

O efeito da temperatura de extração também é mais significativo em soluções 

com presença de NaCl. A explicação dessa observação é semelhante à influência da 

[HPA] no efeito da temperatura, a elevação da temperatura e a presença de NaCl na 

solução possuem um efeito sinérgico no aumento da quantidade de HPA presente no 

headspace da amostra.  

A Figura 26 apresenta o gráfico de Pareto dos efeitos para o somatório das 

áreas dos 16 HPAs no planejamento 24. A linha paralela ao eixo y representa o valor 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 76

produto do erro-padrão pelo ponto da distribuição de Student, Equação 48, valor limite 

mínimo para os efeitos serem merecedores de interpretação. 

 

 

Figura 26 -Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados para o somatório das áreas dos 
16 HPAs no planejamento 24. 

 
 

 
 

 

 

As Figuras 27 e 28 apresentam os gráficos de Pareto dos efeitos para cada um 

dos 16 HPAs. Os valores dos limites mínimos serão diferentes para cada HPA, uma vez 

que como para cada HPA as áreas dos picos em duplicatas são diferentes, em cada um 

dos 16 ensaios, há uma variância específica para eles, resultando valores diferentes na 

Equação 68, Tabela 14. 
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Tabela 14 - Estimativas da variância experimental (s2), erros-padrões dos efeitos 

(s(efeito)) e produtos dos erros-padrões pelo ponto da distribuição de Student. 

HPA s2 s(efeito) tstudent x s(efeito) 

1 873197327 10447 22149 

2 4879740927 24698 52359 

3 3505775790 20934 44380 

4 9832569450 35058 74323 

5 9860963390 35109 74430 

6 8689972715 32958 69872 

7 59307719305 86101 182535 

8 60605918939 87039 184522 

9 143766713579 134055 284197 

10 128326866714 126653 268503 

11 18520190415 48115 102003 

12 19116793203 48884 103633 

13 9874327046 35132 74481 

14 1363716014857 412873 875292 

15 230295838612 169667 359695 

16 551444338464 262546 556598 
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Figura 27 - Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados dos 8  HPAs de menores massas 
molar no planejamento 24. 

 

 

 

 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 79

Figura 28 - Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados dos 8  HPAs de maiores massas 
molar no planejamento 24. 
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Analisando as Figuras 27 e 28 e a Tabela 15, observa-se que todos os efeitos 

principais são efetivos, com a exceção do efeito do fator tempo de exposição da fibra ao 

headspace para os HPAs de menores massas molar.  

 
 
Tabela 15 - Valores dos efeitos principais para cada um dos 16 HPAs. 

HPA [HPA] Tempo [NaCl]  Temperatura 

Naf 478183 -10728 100690 147786 

Ace 1024857 -57206 253454 331239 

Aci 892354 -40521 267096 259049 

Flu 1403522 -5964 337669 369517 

Fen 2510514 52113 513837 801339 

Ant 1490834 10460 324001 916353 

Fla 4019376 455823 865791 1738981 

Pir 4252530 482138 923939 1934380 

BaA 5286562 446018 1247357 4686980 

Cri 4772256 323854 1271847 4251406 

BkF 1412429 149098 501262 1372288 

BbF 1546926 164494 524200 1519998 

BaP 1333560 215468 366770 1322927 

Ind 11517859 1390350 6384572 11470922 

DahA 5310422 746491 3090588 5326593 

BghiP 8938296 1217796 4742676 8887503 

 

O efeito tempo para os quatro HPAs de menores massas molares é negativo. 

Tal constatação pode ser explicada pela alta volatilidade desses compostos, assim em 

temperaturas elevadas a probabilidade de essas moléculas serem eliminadas do sistema 

por evaporação se torna significante com o um maior tempo.   

De uma maneira geral todos os efeitos principais se tornam mais significativos 

com o aumento da massa molar dos HPAs. Este comportamento se explica pelo fato dos 

HPAs menores possuírem pressão de vapor mais elevada.  
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6.5. Análise de Amostras de Águas de Produção 

 

A Tabela 16 apresenta os dados físico-químicos das quatro amostras de água de 

produção, fornecidos pelo laboratório LANAGUA da Universidade Federal do Ceará. 

 

 Tabela 16 - Dados físico-químicos das amostras de água de produção (mg.L-1). 

Parâmetro app1 app2 app3 app4 

Acetato 5,18 67,60 1,49 1,72 

Alcalinidade Total 516,07 306,20 334,93 344,47 

Bicarbonato 629,60 373,57 408,49 420,25 

Carbonato nd nd nd nd 

Bário 199,45 0,65 0,20 0,31 

Brometo 156,44 104,77 118,77 66,90 

Cálcio 6.488,00 621,90 714,20 935,10 

Cloreto 49.997,97 21.044,54 21.663,50 23.038,96 

Estrôncio 479,40 38,37 39,50 42,15 

Ferro Solúvel 40,40 1,25 nd 7,88 

Ferro Total 48,33 2,83 nd 12,40 

Formiato nd nd nd nd 

Litio 6,90 1,52 2,25 2,72 

Hidróxido nd nd nd nd 

Magnésio 719,50 919,80 1.048,50 899,00 

Potássio 536,15 323,30 365,70 351,40 

Sódio 22.610,00 12.895,00 11.815,00 12.715,00 

Sulfato 72,25 791,02 1.446,39 1.589,30 

Sulfeto 7,17 6,14 2,05 3,07 
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6.5.1. Escolha da metodologia a ser utilizada:  

 
Havendo sido estabelecidas as melhores condições para a utilização do método 

MEFS (tempo de exposição da fibra ao headspace por período de 1 h e temperatura de 

extração a 200 oC), foram analisadas quatro amostras de águas de produção. 

A quantificação das amostras testadas foi obtida a partir da construção de 

curvas de calibração de padronização externa. Esta metodologia é baseada no 

comparativo entre áreas da substância a ser quantificada e de soluções de concentrações 

conhecidas preparadas a partir de um padrão [89]. 

A metodologia do padrão externo foi escolhida por sua simplicidade 

experimental, precisando apenas das soluções padrões para os 16 HPAs e com apenas 

uma curva de calibração, para cada HPA, pode-se quantificar todas as amostras. 

As extrações por MEFS seguidas das análises cromatográficas foram realizadas 

em triplicata. Para a obtenção da curva de calibração realizou-se a análise de soluções 

sintéticas de HPAs nas concentrações de 5, 10, 15, 20 e 25 µg L-1 em solução aquosa 

com [NaCl] = 0,62 mol L-1. Utilizou-se essa concentração salina para que a solução 

sintpetica se assemelhasse às amostras de água de produção.  

A Tabela 17 apresenta os valores das médias das áreas e os respectivos valores 

de coeficiente de variação.  
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Tabela 17 - Médias das razões das áreas e os respectivos valores de coeficiente de 

variação pelo método de padrão externo. Condições de MEFS: exposição da fibra à 

solução por 1h, temperatura de extração de 200 oC.     

HPA [HPA] Média CV (%) HPA [HPA] Média CV (%) 
Naf 5 281794 15,8537 BaA 5 8200772 4,1804 

10 480116 12,8467 10 14303001 6,7893 
15 780340 14,6612 15 30742094 6,4953 
20 926089 11,6537 20 28959882 8,8703 
25 1243658 11,2752 25 40017721 4,7875 

Ace 5 208733 11,5334 Cri 5 12513228 14,6230 
10 255117 3,6971 10 23757526 7,2508 
15 619956 5,8841 15 47534565 1,1871 
20 553602 5,9889 20 40691304 8,4714 
25 883901 14,4676 25 64641200 8,2596 

Aci 5 292517 12,5743 BkF 5 745607 10,6687 
10 482091 2,9713 10 1767751 6,5112 
15 919659 7,2887 15 3181792 11,2488 
20 1045246 6,2978 20 2988270 7,0343 
25 1356287 15,1072 25 3748553 6,3152 

Flu 5 1527950 12,9109 BbF 5 837813 9,8984 
10 2245891 2,8018 10 1934697 6,4108 
15 5143580 6,5601 15 3187819 12,2400 
20 5140282 6,1964 20 3185053 8,4423 
25 7126419 15,1100 25 4020894 8,5451 

Fen 5 6090165 6,3187 BaP 5 1235704 10,6877 
10 11456181 3,2691 10 2700102 5,4029 
15 23264755 12,4559 15 5227961 11,6517 
20 21494370 3,5612 20 4841331 6,8693 
25 31660959 5,1693 25 5791011 8,0278 

Ant 5 2279495 5,1061 Ind 5 1581941 7,1856 
10 3577205 3,8578 10 3346975 17,0724 
15 8756964 12,7544 15 6533446 16,4586 
20 7846147 2,9578 20 6705834 7,7395 
25 11022083 6,2722 25 7634115 17,8911 

Fla 5 15950784 7,0824 DahA 5 4436051 12,0552 
10 28086851 2,7754 10 9463043 4,9129 
15 51064556 13,0816 15 18039595 12,0087 
20 50257151 3,2596 20 16155378 8,3094 
25 77410987 6,0748 25 20273092 4,9607 

Pir 5 22374585 5,5658 BghiP 5 4097860 10,6316 
10 36483806 3,8136 10 9694839 4,9005 
15 66049200 13,0245 15 17536188 12,7651 
20 73385688 2,8397 20 15806127 6,5361 
25 101739487 5,3844 25 20293952 4,1238 
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Após verificação dos dados presentes na Tabela 17, observaram-se 

inconsistências relativas à precisão do processo, uma vez que para algumas análises 

obteve-se valor de 17,8911 % em coeficiente de variação. 

Com a finalidade de reduzir os erros experimentais e assim aprimorar a 

precisão, foi utilizada a padronização interna. Assim a cada solução foi acrescentado 

HPAs deuterados de modo que cada solução contivesse 10 µg L-1 de cada padrão 

interno. Portanto, após as análises cromatográficas das soluções, construíram-se 

gráficos relacionando a razão das áreas (área da substância/área do padrão interno) com 

a concentração da substância. 

A Tabela 18 apresenta os valores das médias das razões das áreas e os 

respectivos valores de coeficiente de variação.  

Comparando os valores de coeficiente de variação obtidos pelo método de 

padronização externa com os obtidos pelo método de padronização interna constata-se 

que a precisão melhorou consideravelmente, pois a média dos valores caiu de 8,3591 % 

para 4,5542 %, ou seja, houve uma diminuição de 45,52 % nos valores de coeficiente de 

variação. 

A partir dos dados relacionando a média das áreas (padronização externa) ou 

razão das áreas (padronização interna) com as concentrações dos HPAs nas soluções 

construiu-se as curvas de calibração. 

A Figura 29 apresenta a curva de calibração obtida para o naftaleno pelo 

método da padronização externa e a Figura 30 apresenta a curva de calibração obtida 

para o naftaleno pelo método da padronização interna. 

A Tabela 19 apresenta os valores do coeficiente de correlação, R, das retas 

obtidas pelos dois métodos. Constata-se que o método de padronização interna 

proporciona uma melhor linearidade, uma vez que os a média dos valores de R obtidos 

por este método foi de 0,9955 enquanto que a média dos valores de R obtidos por 

padronização externa foi de 0,9549. 
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Tabela 18 - Médias das razões das áreas e os respectivos valores de coeficiente de 

variação pelo método de padronização interna. Condições de MEFS: exposição da fibra 

à solução por 1h, temperatura de extração de 200 oC.     

HPA [HPA] Média CV (%) HPA [HPA] Média CV (%) 
Naf 5 0,0140 8,4527 BaA 5 0,2901 4,9374 

10 0,0274 7,0550 10 0,5515 2,8876 
15 0,0433 8,5176 15 0,7776 2,4561 
20 0,0548 7,7982 20 1,1194 2,8029 
25 0,0692 4,2004 25 1,3273 3,7355 

Ace 5 0,0093 7,0391 Cri 5 0,4411 10,6174 
10 0,0129 1,6688 10 0,9157 1,6022 
15 0,0224 1,7842 15 1,2043 3,8632 
20 0,0289 1,0663 20 1,5733 3,0395 
25 0,0387 7,1385 25 2,1411 3,9541 

Aci 5 0,0130 8,1163 BkF 5 0,4785 4,3681 
10 0,0243 1,2481 10 1,0113 3,6455 
15 0,0333 1,2779 15 1,3976 2,6549 
20 0,0545 1,2686 20 1,8855 2,1526 
25 0,0593 7,7799 25 2,4386 3,1412 

Flu 5 0,0681 8,4182 BbF 5 0,5378 3,4541 
10 0,1133 1,0331 10 1,1070 4,0503 
15 0,1862 1,1794 15 1,3994 3,6540 
20 0,2680 1,3460 20 2,0086 3,3714 
25 0,3118 7,9230 25 2,6124 1,9436 

Fen 5 0,0757 2,4075 BaP 5 0,7930 4,3739 
10 0,1616 5,2274 10 1,5455 3,7199 
15 0,2473 4,2995 15 2,2962 4,1296 
20 0,3091 4,3904 20 3,0550 2,4794 
25 0,3838 6,0418 25 3,7632 1,2541 

Ant 5 0,0283 1,4995 Ind 5 1,0225 12,8969 
10 0,0504 4,2847 10 1,9101 13,9662 
15 0,0931 4,6526 15 2,8635 9,9461 
20 0,1129 5,6906 20 4,2294 1,7567 
25 0,1335 6,1223 25 4,9326 8,6293 

Fla 5 0,1982 4,0359 DahA 5 2,8451 5,7194 
10 0,3962 5,6975 10 5,4179 4,0357 
15 0,5426 4,9778 15 7,9231 5,2026 
20 0,7231 5,8957 20 10,1887 3,2318 
25 0,9377 5,2957 25 13,1981 4,1197 

Pir 5 0,2781 1,7134 BghiP 5 2,6297 4,1433 
10 0,5143 4,4116 10 5,5510 4,2785 
15 0,7019 4,8492 15 7,6954 3,6397 
20 1,0558 5,4404 20 9,9769 3,2673 
25 1,2326 5,0102 25 13,2184 4,9637 
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Figura 29 - Curva de calibração obtida para o naftaleno presente na amostra app1 pelo 

método da padronização externa. Condições de MEFS: 1h, 200 oC.   Condições de 

MEFS: exposição da fibra à solução por 1h, temperatura de extração de 200 oC.     

 

 

 

Figura 30 - Curva de calibração obtida para o naftaleno presente na amostra app1 pelo 

método da padronização interna. Condições de MEFS: 1h, 200 oC. Condições de MEFS: 

exposição da fibra à solução por 1h, temperatura de extração de 200 oC.     
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Tabela 19 - Comparação dos coeficientes de correlação das retas obtidas. 

 

HPA Padronização Externa Padronização Interna 

Naf 0,9948 0,9991 

Ace 0,9374 0,9907 

Aci 0,9887 0,9849 

Flu 0,9657 0,9946 

Fen 0,9577 0,9981 

Ant 0,9404 0,9901 

Fla 0,9686 0,9982 

Pir 0,9873 0,9948 

BaA 0,9570 0,9977 

Cri 0,9406 0,9939 

BkF 0,9428 0,9985 

BbF 0,9635 0,9942 

BaP 0,9266 0,9999 

Ind 0,9501 0,9960 

DahA 0,9255 0,9991 

BghiP 0,9321 0,9974 

 

 

 

O conhecimento de que as amostras de águas de produção possuem matrizes 

bastante complexas, contendo grande gama de compostos orgânicos e inorgânicos [92], 

gerou hipóteses sobre a possibilidade do efeito matriz das soluções interferir 

significativamente nos resultados.  

Caso fosse constatada significativa interferência do efeito matriz, as análises 

das amostras deveriam ocorrer pelo método da adição padrão, o qual minimizaria 

influência já citada.  

Portanto, realizou-se primeiramente a análise apenas da primeira amostra 

(app1) tanto pelo método de padronização externa como pelo método de adição padrão, 

com o objetivo de verificar a possível significância do efeito matriz.  
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Para o método de adição padrão realizou-se a análise por MEFS da amostra 

app1 fortificada com os HPAs nas concentrações de 5, 10, 15, 20 e 25 µg L-1. A Figura 

31 apresenta o cromatograma obtido após a micro-extração da amostra app1 fortificada 

com 5 µg L-1. 

 

 

 

Figura 31 - Cromatgrama obtido após a micro-extração da amostra app1 fortificada 

com 5 µg L-1 dos 16 HPAs. Condições de MEFS: exposição da fibra à solução por 1h, 

temperatura de extração de 200 oC. Método SIM. 

 

 

 

 

A Figura 32 apresenta o cromatograma obtido após a micro-extração da 

amostra app1, o detector operando no modo SCAN, que avalia todo o espectro de massa 

do composto. Constata-se, comparando a Figura 31 com a 32, que o método SIN é bem 

mais seletivo, facilitando a análise dos analitos.  
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Figura 32 - Cromatgrama obtido após a micro-extração da amostra app1 fortificada 

com 5 µg L-1 dos 16 HPAs. Condições de MEFS: exposição da fibra à solução por 1h, 

temperatura de extração de 200 oC. Método SCAN        

 

 

 

 

 

A Tabela 20 apresenta os valores das médias das razões das áreas e os 

respectivos valores de coeficiente de variação para a análise da amostra app1 por adição 

padrão.  

A Figura 33 compara a curva de calibração do naftaleno obtido pelo método de 

padronização externa (solução sintética) e pelo método de adição padrão (amostra 

app1). 

Percebe-se que as curvas são praticamente paralelas. Este comportamento foi 

mantido para todos os 16 HPAs.  

A Tabela 21 apresenta os valores dos coeficientes angulares de todos os HPAs 

obtidos pelos dois métodos, e a diferença percentual entre eles. O fato de que nenhuma 

das diferenças foi superior a 20 %, sendo a média igual a 5,6511 % evidencia que a 

influência do efeito matriz nos resultados não é significante, e que, portanto não se faz 
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necessária a utilização do método de adição padrão para analisar as quatro amostras de 

água de produção [93].  

A não influencia do efeito matriz nos resultados evidencia uma importante 

vantagem da técnica MEFS, pois evidencia que esta técnica consegue analisar sem 

procedimentos de extração, mesmo compostos presentes em matrizes altamente 

complexas. 

 

 

 

 

Figura 33 - Curvas de calibração do naftaleno obtidas pelo método de adição padrão(

) e pelo método padronização externa ( ). 
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Tabela 20 - Médias das áreas dos picos da amostra app1 e os respectivos valores de 

coeficiente de variação pelo método de adição padrão. 

HPA [HPA] Média CV (%) HPA [HPA] Média CV (%) 
Naf 5 3576655 12,9402 BaA 5 8910716 9,9223 

10 3712112 12,3213 10 15160113 8,6438 
15 4033460 10,3201 15 28717212 15,3405 
20 4227776 15,2297 20 30673953 14,9365 
25 4445546 14,9356 25 41415496 15,6064 

Ace 5 317566 27,9901 Cri 5 13485527 10,3185 
10 277987 24,7851 10 25886911 9,2495 
15 611581 10,3370 15 45031477 14,7780 
20 554860 18,8532 20 42549993 12,7613 
25 890485 18,7504 25 68487339 14,0706 

Aci 5 571463 26,8011 BkF 5 835188 10,1071 
10 674869 18,1828 10 1721922 19,5393 
15 1153893 5,9560 15 3176570 13,0430 
20 1317792 2,0993 20 3146544 3,6727 
25 1602523 23,3561 25 3905423 6,0689 

Flu 5 2172663 20,6188 BbF 5 966248 10,1133 
10 2547398 18,0088 10 1868427 18,3619 
15 5346436 19,3988 15 3135694 13,0574 
20 5419536 16,1865 20 3321980 3,7937 
25 7069138 16,9664 25 4260188 5,9397 

Fen 5 7520174 23,1033 BaP 5 1331023 8,5323 
10 12773888 17,5881 10 2398898 20,0676 
15 24125478 10,2114 15 4761142 14,4344 
20 21166069 21,3583 20 4729131 3,0913 
25 32343427 16,8364 25 5778503 6,7883 

Ant 5 3011721 27,8724 Ind 5 2217192 9,7387 
10 3827264 21,4077 10 3730421 19,1425 
15 9617836 11,9397 15 7247272 13,3251 
20 8110988 22,4674 20 7253246 4,1747 
25 10774444 17,4541 25 8159083 6,5739 

Fla 5 14601292 22,2116 DahA 5 4674326 9,8052 
10 25930338 16,3708 10 7922343 17,4803 
15 44897677 9,0607 15 16097327 12,9885 
20 44332300 20,0551 20 15002179 4,5453 
25 69893916 18,4390 25 19901112 5,2905 

Pir 5 21634754 23,4010 BghiP 5 5144321 10,8207 
10 34415554 17,6843 10 9724680 16,9824 
15 58304162 10,6234 15 17156610 11,1797 
20 68408617 21,3251 20 16151410 7,0305 
25 94293058 16,7908 25 21391710 3,4116 
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Tabela 21 - Coeficientes angulares das retas obtidas. 
 

HPA Padronização  

Externa 

Adição Padrão  

(app1)  
Diferença 

 (%) 

Naf 47394 45069 5,158886 

Ace 32976 28454 15,89299 

Aci 53814 54101 -0,5304 

Flu 281827 253302 11,26121 

Fen 1223596 1160774 5,412066 

Ant 435082 396183 9,818417 

Fla 2901814 2579744 12,48457 

Pir 3912634 3586193 9,102698 

BaA 1565816 1610468 -2,77264 

Cri 2423794 2533334 -4,32393 

BkF 144528 151302 -4,4769 

BbF 152330 160829 -5,28411 

BaP 225037 224504 0,237413 

Ind 309264 308132 0,367383 

DahA 767328 750668 2,219379 

BghiP 770069 778430 -1,07405 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 93

6.5.2. Validação do método 

 

Após a determinação da metodologia de padrão interno partiu-se para a 

validação do método e análises das amostras de águas de produção (app1, app2, app3 e 

app4).  

 

 

6.5.2.1. Precisão 
 

A precisão do método foi avaliada pelo método da precisão intermediária visto 

que as replicatas foram realizadas em diferentes dias e por diferentes analistas.  

A precisão intermediária é reconhecida como a mais representativa da 

variabilidade dos resultados em um único laboratório [89]. O objetivo da validação da 

precisão intermediária é verificar que no mesmo laboratório o método fornecerá os 

mesmos resultados [89].  

A precisão do método mostrou-se satisfatória, uma vez que de todos os 80 

coeficientes de variação (CV), Tabela 18, apenas dois apresentaram valores superiores a 

10 % (12, 8969 e 13,9662 %), sendo a média dos valores igual a 4,5542 %. A literatura 

[89] reporta que em métodos de análise de traços ou impurezas, são aceitos valores de 

(CV) de até 20%, dependendo da complexidade da amostra [94]. 

As análises realizadas nas menores concentrações (5 µg L-1) apresentaram os 

maiores valores de CV. Essa observação pode ser explicada pelo fato de que em 

concentrações mais baixas a quantidade de HPA a ser adsorvido pela fibra será 

diminuta, motivo pelo qual mesmo variações mínimas se tornem significativas.   

De uma forma geral os HPAs que apresentaram um maior valor da razão das 

áreas apresentaram menores valores de CV. 

 

6.5.2.2. Linearidade 
 

A partir dos os valores das médias das razões das áreas (resposta) pôde-se 

construir as curvas de calibração para cada um dos 16 HPAs pelo método de 

padronização interna, Figuras 34 e 35.  
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Figura 34 - Curvas de calibração dos oito HPAs de menores massas molar. 
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Figura 35 - Curvas de calibração dos oito HPAs de maiores massas molar. 
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A partir dos pontos experimentais calculou-se os coeficientes de correlação, R 

[95], Equação 73, para cada curva de calibração. A literatura reporta que valores de R 

acima de 0,90 indicam uma forte correlação [96]. Portanto, as curvas de calibração 

apresentaram linearidade satisfatória, uma vez que os valores dos coeficientes de 

correlação ficaram entre 0,9849 e 0,9999, Tabela 22. Portanto, o intervalo de 

concentração utilizado para obtenção das curvas de calibração foi adequado.  

 

 

 

S = -N ∑([8Zx]N0G=4�=�T) − ∑ 8Zx N ∑ 0G=4�=�Ts((-N ∑([8Zx]�) − ( ∑[8Zx])�)Ns((-N ∑(0G=4�=�T�) − ( ∑ 0G=4�=�T)�)) (73) 

 
 

 

Os valores dos coeficientes lineares (a) e angulares (b) também podem ser 

obtidos a partir dos dados das curvas, Equações 74 e 75 [95]. De posse dos valores 

desses coeficientes as equações das retas que relacionam as razões das áreas com as 

concentrações dos HPAs podem ser obtidas, Tabela 22, a partir da equação geral                          

y = bx + a. 

 

 

 

                y = (-N ∑([8Zx]N0G=4�=�T)) − (∑ 8Zx N ∑ 0G=4�=�T)(-N ∑([8Zx]�) − (∑[8Zx])�)     (74) 

 

 

 

                                       T = ∑ 0G=4�=�T − yN ∑ 8Zx-                                (75) 
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Tabela 22 - Equações das retas para a metodologia de padrão interno.  
 

HPA b a Equação 

Naf 0,0028 0,0004 y = 0,0028x + 0,0004 

Ace 0,0015 0,0000 y = 0,0015x + 0,0000 

Aci 0,0025 0,0001 y = 0,0025x + 0,0001 

Flu 0,0128 -0,0031 y = 0,0128x – 0,0031 

Fen 0,0153 0,0064 y = 0,0153x + 0,0064 

Ant 0,0055 0,0018 y = 0,0055x + 0,0018 

Fla 0,0361 0,0178 y = 0,0361x + 0,0178 

Pir 0,0490 0,0214 y = 0,0490x + 0,0214 

BaA 0,0528 0,0205 y = 0,0528x + 0,0205 

Cri 0,0812 0,0378 y = 0,0812x + 0,0378 

BkF 0,0959 0,0040 y = 0,0959x + 0,0040 

BbF 0,1010 0,0178 y = 0,1010x + 0,0178 

BaP 0,1490 0,0556 y = 0,1490x + 0,0556 

Ind 0,2028 -0,0502 y = 0,2028x – 0,0502 

DahA 0,5095 0,2715 y = 0,5095x + 0,2715 

BghiP 0,5121 0,1333 y = 0,5121x + 0,1333 

 

 

6.5.2.3. Limites de Detecção e Quantificação 
 

O limite de detecção (menor concentração do analito que pode ser detectada, 

mas não necessariamente quantificada [89]) pode ser calculado baseado em parâmetros 

da curva analítica [89] e em termos do desvio-padrão de medidas do branco [96]. Assim 

o limite de detecção (LD) pode ser expresso de acordo com a Equação 76. 

 

                                                         �� = 3,3 N =y                                           (76)   
Na qual: s = desvio-padrão do branco e b é o coeficiente angular da curva analítica.  
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O limite de quantificação (menor concentração do analito que pode ser 

quantificada [89]) também pode ser calculado baseado em parâmetros da curva analítica 

[89] e em termos do desvio-padrão de medidas do branco [96]. Assim o limite de 

quantificação (LQ) pode ser expresso de acordo com a Equação 77. 

 

                                                   �z = 10 N =y                                             (77) 

 

Realizaram-se análises cromatográficas da microextração de uma amostra de 

água destilada em quintuplicata obtendo assim para cada HPA o desvio-padrão das 

medidas do branco. A Tabela 23 apresenta os valores calculados de LD, LQ dos 16 

HPAs.  

 

Tabela 23 - Limites de detecção e quantificação dos 16 HPAs em µg . L-1.  
 

HPA LD LQ  

Naf 0,0137 0,0415 

Ace 0,0087 0,0263 

Aci 0,0012 0,0037 

Flu 0,0022 0,0066 

Fen 0,0055 0,0168 

Ant 0,0063 0,0191 

Fla 0,0032 0,0096 

Pir 0,0029 0,0089 

BaA 0,0011 0,0033 

Cri 0,0002 0,0006 

BkF 0,0414 0,1255 

BbF 0,0281 0,0852 

BaP 0,0164 0,0498 

Ind 0,0062 0,0187 

DahA 0,0002 0,0007 

BghiP 0,0005 0,0016 
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A Tabela 24 apresenta a comparação dos valores de LD obtidos com os LD da 

literatura (HPAs presentes em amostras diferentes de água de produção), evidenciando 

que a metodologia utilizada para análise de HPAs obteve boa faixa de detecção.  

 

Tabela 24 - Comparação dos LD obtidos com os da literatura.  

Fibra Detector LD (µg L-1) Tempo de extração  Ref. 

PDMS – 100 µm CGMS 0,0002 – 0,041 60 min Este  
Trabalho 

Poliaminotiofenol CGFID 0,100 – 0,320 20 min 97 

Fibra polimérica líquida 

revestida iônicamente 

CGFID 0,010 40 min 

97 

Dietoxidifenilsilano CGMS 0,010 - 0,080 60 min 98 

PDMS – 100 µm CGMS 0,002 – 0,029 60 min 99 

Poliacrilato CGMS 0,030 – 0,590 - 99 

PDMS – 100 µm HPLC–FD 0,001 – 0,006 60 min 100 

Kevlar 29 (poly(p-

phenylene 

terephthalamide)) 

HPLC–FD 0,0004 – 0,0044 30 min 

101 

PDMS/DVB HPLC–

FD/UV 

0,005 – 0,306 60 min 

102 

C–Fe3O4/C MNP HPLC–FD 0,0007 – 0,050 25 min 60 

Multiwalled Carbon 
Nanotubes Coated on a 

Steel Fiber 

CGMS 0,03 – 0,07 60 min 

59 

Fluorinated polyaniline CGMS 0,01 – 0,1 30 min 61 

Array capillary in-tube 
solid-phase 

microextraction 

CGMS 0,00085 – 0,00155 60 min 

62 

65-um 
polydimethylsiloxane–

divinylbenzene 

CGMS 0,00016 – 0,00050 30 min 

103 

C18 functionalized 
graphene oxide 

CGFID 0,005 – 0,075 30 min 
104 

Graphene oxide bonded 
fused-silica 

CGMS 0,005 – 0,080 50 min 
105 

PDMS - 100um CGMS 0,0023 – 0,023 60 min 106 
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6.5.2.4. Exatidão 
 

Exatidão representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como 

verdadeiro. 

A exatidão do método foi avaliada através da eficiência da recuperação. A 

recuperação é definida como a proporção da quantidade do analito presente na solução 

que é extraída e passível de ser quantificada [107]. 

Para a análise de recuperação realizou-se a fortificação da amostra app1 em 

quatro níveis, 10, 15, 20 e 25 µg L-1, seguido do procedimento, em triplicata, de 

microextração em fase sólida seguida da análise por CGMS. 

As concentrações foram determinadas pela utilização das equações das retas 

para cada HPA, Tabela 22, e comparadas com as concentrações teóricas (fortificação 

mais concentração de cada HPA na amostra). 

A Tabela 25 apresenta os valores de recuperação dos 16 HPAs obtidos para a 

amostra app1.  

Os valores de recuperação variaram entre 84,23 % e 148,52 %. A média dos 

valores, corrigindo as recuperações superires a 100 % (200 % – Valor), foi igual a      

92,83 %. Esses valores indicam que o método possibilita uma recuperação adequada, 

visto que geralmente os intervalos aceitáveis de recuperação para análise de resíduos 

estão entre 70 e 120% [107]. 
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Tabela 25 - Recuperação (%) para a amostra app1, em análise realizada em triplicata.   

HPA 
[HPA] Média 

CV (%) Rec(%) HPA [HPA] 
Média 

CV 
(%) 

Rec(%) 

Naf 10 0,1738 7,7300 103,48 BaA 10 0,5365 7,8757 102,41 
15 0,1979 7,4843 97,82 15 0,7541 6,2081 108,05 
20 0,2014 8,3125 102,97 20 1,1305 7,9377 95,22 
25 0,2153 8,1936 102,72 25 1,3283 7,1771 101,02 

Ace 10 0,0147 18,4114 148,52 Cri 10 0,9152 6,5125 92,49 
15 0,0242 17,6253 121,08 15 1,1829 5,7232 106,30 
20 0,0309 12,717 119,02 20 1,5697 5,6036 105,95 
25 0,042 11,7649 105,35 25 2,1981 5,4317 93,91 

Aci 10 0,036 14,5778 105,69 BkF 10 1,0512 5,9892 91,69 
15 0,0456 13,6400 110,36 15 1,4352 5,0132 100,59 
20 0,0743 11,3130 84,23 20 1,9770 5,7551 97,26 
25 0,0754 13,6832 99,30 25 2,5062 5,6756 95,85 

Flu 10 0,1356 10,1926 119,63 BbF 10 1,1418 4,8627 93,25 
15 0,2082 8,9675 108,91 15 1,4167 4,9870 111,03 
20 0,3021 8,3127 96,44 20 2,0877 6,4933 99,44 
25 0,3337 8,4028 106,46 25 2,7348 6,3898 94,34 

Fen 10 0,1825 8,0983 95,10 BaP 10 1,4638 6,6826 105,81 
15 0,2645 7,6474 94,47 15 2,1500 6,7856 106,71 
20 0,3187 7,9530 102,53 20 2,9725 6,4002 102,16 
25 0,4192 7,2356 96,07 25 3,7075 5,9564 102,00 

Ant 10 0,0545 12,4562 122,21 Ind 10 2,2782 5,7895 100,99 
15 0,1054 9,6345 88,51 15 3,2740 5,3420 101,24 
20 0,1220 10,2675 98,98 20 4,5559 5,2883 95,08 
25 0,1396 7,8659 106,14 25 5,2347 5,5790 102,05 

Fla 10 0,3707 6,9617 102,35 DahA 10 4,8452 3,8132 111,41 
15 0,4925 6,872 114,13 15 7,2733 5,0020 109,16 
20 0,6682 6,1618 111,06 20 9,4210 4,9474 111,38 
25 0,9050 8,5796 101,77 25 12,7648 2,9033 101,96 

Pir 10 0,4916 8,3838 107,20 BghiP 10 5,9501 3,3122 93,02 
15 0,6394 8,3891 121,21 15 7,7587 3,0526 104,54 
20 1,0300 8,1746 98,57 20 10,1269 2,5054 105,38 
25 1,2222 7,0911 103,20 25 13,7428 6,4412 96,20 

 

 

Dóre e colaboradores [92] encontraram valores de recuperação de HPAs em 

água de produção entre 55 e 93,1 % utilizando EFS. Bispo e colaboradores [92] 

encontraram valores de recuperação de HPAs em água de produção entre 62,1 % a 

113,6 % utilizando extração líquido – líquido. 

Portanto os dados da literatura reforçam a coerência dos resultados obtidos 

neste trabalho para recuperação.  



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 102

A Tabela 26 compara os valores de recuperação de HPAs deste trabalho com 

outros já existentes na literatura acerca de amostras de água de produção por EFS bem 

como dados obtidos por MEFS em outros tipos de amostras. Os dados evidenciam que a 

metodologia utilizada neste trabalho apresentou eficientes valores de recuperação. 

 

 

 

Tabela 26 - Comparação dos valores de recuperação (em %) dos 16 HPAs nas amostras 

analisadas com dados da literatura para outras amostras de água de produção.  

HPA app1 [61] [108] [92]  

Amostra Água de 

produção 

Água da 

chuva 

Urina 

humana 

Água de 

produção 

 

Técnica 

MEFS -  

PDMS 

100 um  

MEFS –  
Polianilina 
fluorinada 

MEFS - 

PDMS 

100 um 

EFS 

Naf 97,35 100,7 87 30,9 

Ace 94,92 110,8 84 83,3 

Aci 99,29 104,2 89 88,1 

Flu 93,94 110,6 99 104,1 

Fen 95,91 98,4 96 115,8 

Ant 94,21 103,2 83 107,5 

Fla 98,26 105,1 79 111,7 

Pir 96,90 102,3 89 107,2 

BaA 98,99 98,2 86 117,7 

Cri 93,52 98,3 84 119,1 

BkF 95,68 95,5 104 90,4 

BbF 94,01 96,2 96 95,0 

BaP 98,04 93,2 110 91,1 

Ind 97,99 94,8 - 71,8 

DahA 98,08 90,9 - 69,7 

BghiP 96,05 88,5 - 71,8 
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6.5.3. Quantificação dos HPAs presentes nas amostras 

 

De posse das equações das retas das curvas de calibração para cada HPA, 

Tabela 22, é possível a determinação das concentrações de cada HPA nas amostras de 

água de produção através da substituição de y pelo valor da resposta. 

Portanto a concentração do HPA presente na amostra pode ser encontrada 

calculando o valor de x:  

N = (< − T)y                                                                   (77) 

 

Como as curvas de calibração foram obtidas pelo método de padronização 

interna, fez-se necessário a adição dos HPAs deuterados, padrões internos, nas 

amostras. Dessa forma, a resposta será dada pela razão das áreas dos picos dos HPAs 

pelas áreas dos picos dos respectivos padrões internos.  

A análise cromatográfica das amostras apresentou picos com áreas inferiores 

ao limite de detecção, como pode ser percebido ao comparar a Figura 36 com a             

Figura 37. Portanto, realizou-se a fortificação das amostras para possibilitar a detecção.  

 

Figura 36. Cromatograma obtido após a micro-extração da amostra app1 fortificada 

com 10 µg L-1 dos HPAs deuterados. 
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Cada amostra a ser analisada foi fortificada com 5 µg L-1, menor concentração 

analisada na obtenção das curvas de calibração, de cada um dos 16 HPAs e 10 µg L-1 de 

cada padrão interno. A Figura 37 apresenta o cromatograma obtido após a micro-

extração da amostra app1 fortificada com 5 µg L-1 dos 16 HPAs e 10 µg L-1 dos HPAs 

deuterados (padrões internos).  

As análises foram realizadas em triplicata. A Tabela 27 apresenta os valores 

das médias das razões das áreas e os respectivos coeficientes de variação. 

 

 

Figura 37 - Cromatograma obtido após a micro-extração da amostra app1 fortificada 

com 5 µg L-1 dos 16 HPAs e 10 µg L-1 dos HPAs deuterados. 

 

 

 

Substituindo o valor da média da razão da área de cada HPA na sua respectiva 

equação da reta, Tabela 22, e reduzindo-se o valor da fortificação, Equação 57, obtêm-

se as concentrações de cada HPA em cada amostra de água de produção,                

Tabela 28.  

 

[8Zx](µ{. �^K) = N − 5 = |(< − T)y } − 5                                    (78) 
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Tabela 27 - Médias das razões das áreas e os respectivos valores de coeficiente de 

variação das quatro amostras fortificadas com 5 µg . L-1 de cada HPA. 

HPA app1 app2 app3 app4 

Média CV Média CV Média CV Média CV 

Naf 0,1661 9,3841 0,0449 9,3272 0,1944 8,9484 0,4174 9,7381 

Ace 0,0144 19,0606 0,0134 20,5723 0,0127 14,3880 0,0220 19,6960 

Aci 0,0258 14,8918 0,0304 11,9816 0,0236 10,5403 0,0235 11,4879 

Flu 0,0986 10,4252 0,0987 12,3811 0,0958 6,8945 0,1128 10,1782 

Fen 0,0975 9,1953 0,0921 12,2668 0,0937 10,1167 0,1013 11,4667 

Ant 0,0389 14,6326 0,0404 13,6089 0,0378 7,2239 0,0407 10,7887 

Fla 0,1894 8,1669 0,2051 12,2971 0,1827 5,7940 0,1955 9,9558 

Pir 0,2804 9,4946 0,2671 10,8269 0,2648 8,2469 0,2654 11,1147 

BaA 0,2841 7,2721 0,2687 10,8225 0,2972 7,4998 0,2814 9,4948 

Cri 0,4297 6,7805 0,4013 10,2048 0,4489 8,7012 0,4221 10,8180 

BkF 0,4847 5,5494 0,4643 8,2310 0,4723 6,4274 0,4668 7,5107 

BbF 0,5608 5,5396 0,5253 8,2316 0,5705 6,1924 0,5448 7,2784 

BaP 0,7739 7,3901 0,8068 6,6624 0,7809 8,4173 0,8048 9,3265 

Ind 1,2874 6,0203 1,2855 6,5176 1,2946 10,4301 1,2817 10,0210 

DahA 2,7140 6,0441 2,7436 6,2990 2,7274 2,3110 2,6991 5,2682 

BghiP 2,9839 5,2006 3,0055 6,0410 3,0623 2,3564 3,0175 4,8484 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 27 evidenciam que de uma maneira geral as 

análises dos HPAs de menores massas molares apresentaram maiores valores de CV. 

Esse comportamento se deve ao fato de essas moléculas possuírem pressões de vapor 

mais elevadas, sendo bastante voláteis. Por essa razão a probabilidade de esses 

compostos serem eliminados do sistema por evaporação é bastante significativa.  
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Tabela 28 - Concentração em µg . L-1 dos HPAs nas quatro amostras.   

HPA app1 app2 app3 app4 

Naf 55,1207 11,1305 65,3973 146,3798 

Ace 4,5931 3,9455 3,4977 9,6886 

Aci 5,4680 7,3360 4,5917 4,5500 

Flu 2,9252 2,9272 2,7084 4,0269 

Fen 0,9660 0,6107 0,7154 1,2166 

Ant 1,8032 2,0673 1,5935 2,1332 

Fla nd 0,1863 nd nd 

Pir 0,2852 0,0137 nd nd 

BaA nd nd 0,2362 nd 

Cri nd nd 0,0658 nd 

BkF nd nd nd nd 

BbF 0,3753 nd 0,4711 0,2165 

BaP nd nq nd nq 

Ind 1,5961 1,5868 1,6317 1,5678 

DahA nd nd nd nd 

BghiP 0,5670 0,6090 0,7199 0,6326 

Somatório 73,6998 30,4129 81,6287 170,4119 

*nd = não detectável ; nq = não quantificável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 107

Analisando a Tabela 28 constata-se que na amostra app1 dos 16 HPAs seis não 

foram detectados (fluoranteno, benzo[a]antraceno, criseno, benzo[k]fluoranteno, 

benzo[a]pireno, e dibenzo[ah]antraceno); na amostra app2 cinco não foram detectados 

(benzo[a]antraceno, criseno, benzo[k]fluoranteno, benzo[b]fluoranteno, e 

dibenzo[ah]antraceno) e um não apresentou quantidade suficiente para quantificação 

(benzo[a]pireno); na amostra app3 cinco não foram detectados (fluoranteno, pireno, 

benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno e dibenzo[ah]antraceno); na amostra app4 seis não 

foram detectados (fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, criseno, benzo[k]fluoranteno, 

e dibenzo[ah]antraceno) e um não apresentou quantidade suficiente para quantificação 

(benzo[a]pireno). 

A amostra app4 foi a que apresentou a maior concentração de HPAs, as 

amostras app1 e app3 apresentaram valores praticamente iguais e a amostra app2 

apresentou a menor concentração de HPAs.  

A Figura 38 apresenta as concentrações dos HPAs nas quatro amostras. Devido 

os valores de concentração para o naftaleno serem bem superiores aos demais 

componentes, a Figura 39 apresenta as concentrações dos 15 HPAs excluindo o 

naftaleno, facilitando assim a visualização dos resultados.  

 

Figura 38 - Comparação entre as concentrações dos 16 HPAs nas 4 amostras 

analisadas.  
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Figura 39 - Comparação entre as concentrações dos 15 HPAs maiores nas 4 amostras 

analisadas.  

 
 

 

O naftaleno é notadamente o HPA mais concentrado em todas as amostras 

analisadas, observação que é concordante com a literatura [90, 92], certamente devido à 

sua solubilidade em água bem superior à dos demais [23]. Após o naftaleno segue os 

outros três de menores massas molares.  De uma maneira geral, a sequência decrescente 

de concentração nas quatro amostras analisadas é naftaleno, acenafteno, acenaftaleno, 

fluoreno, antraceno, indeno[123-cd]pireno, fenantreno, benzo[ghi]perileno, 

benzo[b]fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, fluoranteno, e criseno. Ou seja, os 

menores HPAs são, demaneira geral, os mais presentes nas amostras de águas de 

produção, devido à sua solubilidade em água bem superior à dos demais.   

Os HPAs benzo[k]fluoranteno e dibenzo[ah]antraceno não foram detectados 

em nenhuma das amostras e o benzo[a]pireno não foi possível quantificar em nenhuma 

das amostras. 

A Tabela 29 apresenta a comparação dos valores das concentrações dos 16 

HPAs nas amostras analisadas com dados da literatura para outras amostras de água de 

produção.  
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Tabela 29 - Comparação dos valores das concentrações (µg L-1) dos 16 HPAs nas 

amostras analisadas com dados da literatura para outras amostras de água de produção.  

HPA app1 app2 app3 app4 [109] [92] [90] 

Naf 55,1207 11,1305 65,3973 146,3798 26,68 44,3 10,3 

Ace 4,5931 3,9455 3,4977 9,6886 0,44 16,55 2 

Aci 5,4680 7,3360 4,5917 4,5500 0,34 10,1 nd 

Flu 2,9252 2,9272 2,7084 4,0269 0,01 10,03 nd 

Fen 0,9660 0,6107 0,7154 1,2166 0,02 3,53 2,3 

Ant 1,8032 2,0673 1,5935 2,1332 0,03 8,54 1,3 

Fla nd 0,1863 nd nd 0,01 3,94 4,4 

Pir 0,2852 0,0137 nd nd nd 3,8 0,9 

BaA nd nd 0,2362 nd nd 8,29 1,7 

Cri nd nd 0,0658 nd nd 12,1 7,9 

BkF nd nd nd nd nd 6,02 nd 

BbF 0,3753 nd 0,4711 0,2165 nd 14,44 nd 

BaP nd nq nd nq nd 18,58 2,5 

Ind 1,5961 1,5868 1,6317 1,5678 nd 7,81 nd 

DahA nd nd nd nd nd nd nd 

BghiP 0,5670 0,6090 0,7199 0,6326 nd 9,67 2,0 

*nd = não detectável; *nq = não quantificável 

 

 

A metodologia proposta se mostrou capaz de quantificar mais HPAs que a 

literatura [90, 92, 109]. Os compostos que não foram possíveis detectar são os mesmos 

que a literatura também não conseguiu. Provavelmente os HPAs que não foram 

detectados devem estar presentes na fase externa (emulsão) das águas de produção. 
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6.6. Cálculo das Constantes de Distribuição  

 

A Equação 25, Página 36, evidencia que há uma relação linear entre a 

quantidade extraída e a concentração da amostra, e que a quantidade extraída independe 

do volume da matriz.  

De acordo com a Equação 26 o valor da constante de distribuição do analito, 

entre a fibra e solução, multiplicado pelo volume da fibra deve ser igual ao coeficiente 

angular da reta obtida plotando a quantidade de matéria de HPA extraído pela fibra 

versus concentração inicial de HPA na solução, Equação 79. 

 

 

                                                     ��"(� = -'$                                                    (79) 

 

Ao invés de plotar a quantidade de matéria de HPA extraído pela fibra versus 

concentração inicial de HPA na solução, plotou-se as razões das áreas dos HPAs pelas 

áreas dos seus respectivos padrões internos versus a concentração dos HPAs. Por essa 

razão não se pôde igualar os coeficientes angulares das retas ao produto entre a 

constante de distribuição e o volume da fibra. 

No entanto, pode-se trabalhar com uma constante de distribuição aparente, ��",, que será dada pela Equação 80. Dessa maneira, embora ��", não seja igual a 

��", o comportamento deles em relação às mudanças nas estruturas dos HPAs será 

igual, uma vez que ��", pode ser igualado ao ��" pela multiplicação deste por uma 

constante, Equação 81, visto que o volume da fibra é fixo. 

 

 

                                                    ��", = x/x$'$                                                    (80) 
 

                                                   ��", = ��". K                                                   (81) 
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                                                  K =     x. (�x$. -                                                       (82) 

 

Desta maneira os coeficientes angulares das curvas de calibração podem ser 

igualados a ��",, Equação 83. A Tabela 30 apresenta os valores das constantes de 

distribuição aparente de cada HPA. 

 

                                                        y = ��",                                                     (83) 
 

 

 

 Tabela 30 - Valores das constantes de distribuição de cada um dos HPAs. 

HPA ���, 
Naf 0,0028 

Ace 0,0015 

Aci 0,0025 

Flu 0,0128 

Fen 0,0153 

Ant 0,0055 

Fla 0,0361 

Pir 0,0490 

BaA 0,0528 

Cri 0,0812 

BkF 0,0959 

BbF 0,1010 

BaP 0,1490 

Ind 0,2028 

DahA 0,5095 

BghiP 0,5121 
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Comparando-se o cromatograma obtido pela injeção direta de uma solução 

com os 16 HPAs nas mesmas concentrações, Figura 14 (página 50), com o 

cromatograma obtido a partir da extração dos HPAs por MEFS de uma solução com os 

16 HPAs também nas mesmas concentrações, Figura 22 (página 58), percebe-se que 

apenas na análise por MEFS há uma significativa diferença nas áreas dos picos. Essas 

diferenças são explicadas pelas diferenças dos valores de ��",, Tabela 30, pois quanto 

maior o valor de ��", maior será a atração da molécula pela fibra adsorvente. 

   Os dados da Tabela 31 evidenciam que a afinidade pela fibra de PDMS 

cresce com a massa molar do HPA, pois, de maneira geral, quanto maior a estrutura, 

mais elevado é o valor da constante de distribuição aparente. 

 

Tabela 31 - Valores das massas molar, log(Kow) e das constantes de distribuição de 
cada um dos HPAs. 

 

HPA Massa Molar  

(g mol-1) 

Log(Kow) ���, 
Naf 128,17 3,40 0,0028 

Ace 152,19 4,07 0,0015 

Aci 154,21 3,92 0,0025 

Flu 166,22 4,18 0,0128 

Fen 178,23 4,60 0,0153 

Ant 178,23 4,50 0,0055 

Fla 202,25 5,22 0,0361 

Pir 202,25 5,18 0,0490 

BaA 228,29 5,61 0,0528 

Cri 228,29 5,91 0,0812 

BkF 252,31 6,84 0,0959 

BbF 252,31 - 0,1010 

BaP 252,31 6,50 0,1490 

Ind 276,33 6,58 0,2028 

DahA 278,35 6,50 0,5095 

BghiP 276,33 7,10 0,5121 
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As Figuras 40 e 41 evidenciam que a constante de distribuição aparente e o 

coeficiente de partição octanol-água têm relações bastante semelhantes com a massa 

molar dos HPAs. 

A Figura 42 apresenta a relação entre o logaritmo da constante de distribuição 

aparente e o logaritmo do coeficiente de partição octanol-água. Ha uma tendência linear, 

R = 0,94. 

 

 

 

 

Figura 40 - Relação entre o coeficiente de partição octanol-água e a massa molar dos 

HPAs. 
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Figura 41 - Relação entre a constante de distribuição aparente e a massa molar dos 

HPAs. 

 

 

 

Figura 42 - Relação entre o log(Kow) e o log (��",). 
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Visto que o coeficiente de partição octanol-água (Kow) é uma medida da 

lipofilicidade de um composto, o fato de haver uma relação entre a constante de 

distribuição aparente e o coeficiente de partição é um forte indício de que os valores 

encontrados para ��", estão coerentes, pois estes valores estão relacionados à adsorção 

dos HPAs à fibra apolar. Nos últimos anos, Kow vem sendo muito utilizado em várias 

áreas, com um número elevado de publicações divulgando a sua correlação com outras 

propriedades físicas, químicas e biológicas dos compostos. Isto se deve ao fato de Kow 

está relacionado com a interação do composto em estudo com o meio, no que diz 

respeito à adsorção e ao transporte [110]. 
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7. CONCLUSÃO  

 

Os dados obtidos evidenciam que a técnica MEFS é eficiente na análise de 

HPAs em solução, uma vez que: 

 

• A técnica, como era de se esperar, além de extrair, pré-concentra a amostra, 

como é percebido ao analisar que as áreas dos picos referentes aos HPAs foram bem 

maiores quando se realizou a micro-extração em fase sólida do que quando foi injetado 

1 uL da mesma solução.  Portanto, a micro-extração em fase sólida permite a análise  de 

amostras que contenham HPA mesmo em pequenas concentrações. 

• A reprodutibilidade da técnica aplicada à análise de padrões de HPAs foi 

satisfatória, visto que o maior valor dos coeficientes de variação foi de 8,394, sendo a 

média dos coeficientes de variação referentes aos 16 HPAs igual a 5,877. Dessa maneira 

a metodologia de análise se mostra confiável. 

 

Determinou-se que é possível a análise quantitativa e qualitativa de dois 

compostos por CGMS (utilizando o método SIM) mesmo que eles possuam mesmo 

tempo de retenção, desde que apresentem alguns fragmentos distintos em seus espectros 

de massas. Tal observação é importância para a área de pesquisa cromatográfica, pois a 

possibilidade de analisar compostos que coeluem poderá eliminar muitos custos 

atualmente gastos na tentativa de separá-los, como utilização de colunas 

cromatográficas específicas. 

A utilização do planejamento fatorial foi de fundamental importância na 

compreensão de alguns mecanismos envolvidos no processo de adsorção dos HPAs na 

fibra de PDMS, pois permitiu estudar muitas variáreis ao mesmo tempo e obter um 

maior número de observações a partir de um mesmo número de experimentos, além de 

permitir o estudo do efeito de interação entre os fatores. 

Os dados obtidos no planejamento fatorial inferem que todos os fatores 

estudados (concentração do analito, temperatura de extração, tempo de exposição da 

fibra ao headspace e salinidade da solução) influenciam significativamente a quantidade 

de HPA extraído, e eles se tornam mais significativos com o aumento da massa molar 

dos HPAs.   
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O método proposto, utilizando os parâmetros experimentais otimizados, 

apresentou-se eficiente na análise de HPAs em águas de produção, uma vez que: 

• O método apresentou boa reprodutibilidade. 

• As curvas de calibração apresentaram linearidade satisfatória, obtendo-se, 

portanto, equações confiáveis que relacionam as razões das áreas dos picos 

cromatográficos com a concentração de HPA na solução. 

• Os valores para LD e LQ foram semelhantes aos da literatura, evidenciando 

que o método possibilita a análises de compostos mesmo em concentrações traço. 

• O método possibilitou uma exatidão adequada na faixa de concentração 

avaliada.  

 

As amostras analisadas possuem concentrações significativas de HPAs. Os 

HPAs de maior concentração nas amostras foram os seis de menores massas molar, 

seguidos do indeno[123-cd]pireno e do benzo[ghi]perileno. Os demais apresentaram 

concentrações significativamente inferiores. 

A metodologia proposta apresentou a importante inovação de realizar a análise 

direta das amostras de água de produção, sem a necessidade de tratamento prévio das 

amostras, mostrando ser efetiva na análise direta de amostras com matrizes complexas, 

visto que o efeito matriz não teve influência significativa nos resultados. 

Conclui-se também que a MEFS é mais eficiente na análise de soluções 

contaminadas com HPAs de massas molar maiores, uma vez que os dados evidenciam 

que quanto maior a massa molar do HPA maior será a sua afinidade pela fibra de 

PDMS, pois se verificou que quanto maior a estrutura, maior é o valor da constante de 

distribuição.  
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8. PERSPECTIVAS  

 

A proposta inicial de analisar os HPAs presentes em amostras de águas de 

produção foi atingida. Entretanto, permanecem ainda em aberto questões absolutamente 

relevantes e devem ser investigadas, tais como o teste de fibras de PDMS com espessura 

de recobrimento inferior a 100 µm, para comparação com os resultados obtidos. 

Certamente a quantidade extraída irá diminuir com a redução do recobrimento, 

entretanto talvez seja possível diminuir o tempo de análise. Até mesmo o uso de outros 

tipos de fibra pode-se estudar, objetivando melhores resultados de reprodutibilidade e 

alcançar valores ainda menores de LQ a fim de ser quantificar os HPAs não 

quantificados. 
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ANEXOS 
 

1- Naftaleno 

 
2 – Acenaftileno 

 
3- Acenafteno 

 
4-Fluoreno 

 
5- Fenantreno 

 
6- Antraceno 
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7- Fluoranteno 

 
8- Pireno 

 
9- Benzo[a]antraceno 

 
10 – Criseno 

 
11- Benzo[k]fluoranteno 

 
12- Benzo[b]fluoranteno 

 
 
 
 
 



VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE 

ÁGUAS DE PRODUÇÃO POR MICRO-EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 127

13- Benzo[a]pireno 

 
14- Indeno[123-cd]pireno 

 
15- Dibenzo[ah]antraceno 

 
16- Benzo[ghi]perileno 

 

Espectros de massas para cada um dos 16 HPAs eluídos.  

 
 


