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RESUMO 
 
 
A exploração de petróleo, uma atividade que gera desenvolvimento econômico, traz 

consigo uma parcela de agressão ao meio ambiente. Um exemplo disso é o volume de 

água produzida descartado diariamente em ambientes aquáticos. Esse descarte se torna 

preocupante devido à presença de inúmeros compostos tóxicos, dentre eles Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno e isômeros de Xilenos. Uma solução para minimizar esses efeitos 

seria tratá-la antes do descarte. No presente trabalho foi avaliado o potencial de 

adsorção em batelada utilizando turfa e serragem de angico como adsorventes na 

remoção de BTEX em água produzida. A amostra de água produzida foi coletada na 

cidade de Carmópolis/SE. A capacidade de remoção da turfa foi de 32,4, 50,0, 63,0, 

67,8 e 61,8% para Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, m,p-Xileno e o-Xileno, 

respectivamente. Quando comparada com a serragem de angico, para o qual foi 

determinado uma remoção de 20,2, 36,4, 52,8, 57,8 e 53,7% para Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno, m,p-Xileno e o-Xileno, respectivamente, ficou evidenciado uma maior 

capacidade de remoção da turfa. A identificação e quantificação dos BTEX foram feitas 

por cromatografia gasosa. A otimização e validação do método cromatográfico 

apresenta bons resultados, com exatidão acima de 90%, precisão abaixo de 6%, 

linearidade com coeficiente de determinação (r2) acima de 0,998, limite de detecção 

entre 0,09 - 0,18 µg L-1 e limite de quantificação entre 0,27 - 0,35 µg L-1. Este trabalho 

demonstrou alto potencial de materiais alternativos na remoção de compostos orgânicos 

em meio aquoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: BTEX; turfa; remediação; água produzida; angico. 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Petroleum exploration, an activity that generates economic benefits, can also 

bring environmental impacts, one of which associated with large quantities of produced 

water discharged into aquatic environments. A particular concern is that these 

discharges contain significant amount toxic compounds including benzene, toluene, 

ethylbenzene and isomers of xylene (BTEX). One option to be employed to minimize 

the concentrations of these compounds entering the environment is to treat the water 

prior to discharge. The present work therefore investigates the potential of peat and 

angico sawdust to remove BTEX from produced water. Samples of produced water was 

collected from the Bonsucesso treatment station, operated by Petrobras in of 

Carmópolis City, Brazil. In batch experiments, the removal capacity of the peat was 

32.4, 50.0, 63.0, 67.8 and 61.8% for benzene, toluene, ethylbenzene, m,p-xylene and o-

xylene, respectively. Comparing with removal capacities of angico sawdust of 20.2, 

36.4, 52.8, 57.8 and 53.7% for these compounds, respectively, peat has show a superior 

performance of removal. Identification and quantification of BTEX was done by gas 

chromatography. After optimization, accuracy exceeding 90 %, precision better than 6 

%, linear determination coefficient (r2) of 0.998, and limits of detection and 

quantification of 0.09-0.18 µg L-1 and 0.27-0.35 µg L-1, respectively. This work has 

demonstrated considerable potential of alternative materials for efficient removal of 

organic compounds from aqueous media. 

 

 

Keywords: BTEX; peat; angico; adsorption; produced water. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A água é um sinônimo primordial de vida, compõe 70% do planeta. Relata-se 

que quase toda a água que cobre a Terra é a mesma desde a sua origem. As águas 

circulam mudando de estado físico e de lugar, num ciclo que não se interrompe e no 

qual elas estão sempre se renovando, apesar do desperdício, da poluição e da 

contaminação realizada pelo homem (Curbelo, 2002). 

Nas últimas décadas, a população global gerou uma série de problemas sociais, 

financeiros e ambientais. Na temática ambiental, a preservação das águas ganha ampla 

atenção em função do demasiado crescimento populacional, ao mesmo tempo em que 

rios, lagos e mares sofrem influência desse aumento, ganhando fontes de contaminação 

em grandes proporções. Como exemplos têm-se os centros urbanos e grandes pólos 

industriais (Almeida, 2010). 

As indústrias petrolíferas geram crescentes volumes de água produzida 

juntamente ao petróleo extraído nos campos de produção. Rica em compostos 

aromáticos, é descartada em leitos fluviais, algumas vezes, sem o devido tratamento. O 

descarte inadequado desse efluente implica em efeitos nocivos ao meio ambiente, custo 

elevado com ações corretivas e mitigadoras (Silva, 2008). 

Compostos aromáticos, especialmente hidrocarbonetos monoaromáticos 

denominados BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e os isômeros de Xileno), estão 

entre os principais contaminantes presentes em água produzida. A exposição humana a 

estes compostos pode levar ao desenvolvimento de problemas de saúde, desde irritação 

dos olhos, mucosas e pele, passando por enfraquecimento do sistema nervoso central, 

depressão da medula óssea, até o desenvolvimento de câncer. Deve-se ressaltar a alta 

toxicidade do Benzeno, classificado pela Organização Mundial de Saúde como potente 

agente carcinogênico (Heleno et al., 2010). 

De acordo com Chiaranda (2006), as principais fontes de contaminação 

ambiental por BTEX estão na produção e extração de petróleo (água produzida), bem 

como nos vazamentos de combustíveis dos postos de distribuição, decorrentes do 

envelhecimento dos tanques de estocagem ou armazenamento de derivados de petróleo 

em instalações desapropriadas. 

A produção de petróleo no Brasil vem aumentando a cada ano, gerando volumes 

crescentes de água produzida e consequentemente, elevados volumes desses 

contaminantes estão sendo descartados nos corpos aquáticos. A preocupação para que as 
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concentrações atendam as legislações vigentes (Resolução nº 357/2005 do CONAMA e 

Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde), para descarte de efluentes e potabilidade de 

água, tem sido um desafio. Para tal, o desenvolvimento de diferentes técnicas de 

tratamentos para água produzida é de extrema importância (Silva, 2008). Atualmente, o 

único parâmetro exigido no monitoramento do descarte de água produzida pelo 

CONAMA é o teor de óleo e graxas presente na água, no máximo 20 mg L-1 (Curbelo, 

2002). 

Estudos realizados pela Agência de Proteção Ambiental Norte Americana 

(USEPA) estimaram que 30% dos postos de abastecimento de combustíveis nos Estados 

Unidos estavam com problemas de vazamento, em consequência do tempo de vida útil 

dos tanques de estocagem, que é de aproximadamente 25 anos. No Brasil, a partir da 

década de 70 houve um grande aumento de postos de abastecimento no país. Supõe-se 

que a vida útil dos mesmos, estejam próximas do fim, possibilitando a ocorrência de 

vazamentos, principalmente pelo surgimento de rachaduras ou corrosão (Tiburtius et al., 

2005).  

A atenção relacionada ao potencial de contaminação de águas subterrâneas e 

superficiais, por derramamento de combustível, vem crescendo em diversas cidades 

brasileiras. São Paulo e Curitiba, por exemplo, possuem legislações sobre o tema. No 

Estado de Sergipe a responsabilidade fica sobre a fiscalização da Administração 

Estadual do Meio-Ambiente (ADEMA).  

É importante ressaltar que o monitoramento periódico da qualidade da água e do 

solo dos poços devem ser acompanhados pelos órgãos públicos competente sobre o 

assunto para respaldar e proteger a população local, além de fiscalizar e avaliar os 

trabalhos que estão sendo realizados. 

Como existe uma grande preocupação pela preservação do meio ambiente e da 

saúde humana, diversos processos físico-químicos e biológicos tem sido pesquisados, 

com intuito de remover derivados de petróleo dissolvidos em água, com a finalidade de 

restaurar a qualidade para níveis de prevenção e intervenção. A utilização de materiais 

adsorventes para remoção de hidrocarbonetos, em especial os BTEX, é uma alternativa 

promissora, principalmente quando é possível desenvolver um processo de baixo custo 

e elevada eficiência (Lourenço, 2006).  

Diferentes tipos de biomassas, como derivados de produtos agrícolas e madeiras, 

têm a capacidade de reter xenobióticos através do processo de adsorção, levando 

vantagem sobre resinas comerciais, por serem viáveis economicamente, biodegradáveis 
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e derivam de recursos renováveis (Vaughan et al., 2001). Dentre os vários métodos 

utilizados para remoção de compostos tóxicos do ambiente aquático, a adsorção por 

carvão ativado é o mais utilizado, entretanto, o alto custo, associado às dificuldades de 

regeneração, limitam o seu uso (Mohamed, 2006). Segundo Rodrigues (2006), este fato 

tem despertado o interesse de pesquisadores em utilizar materiais de baixo custo como 

alternativas ao carvão ativado, destacando-se nesse contexto a turfa, bagaços de cana de 

açúcar, cascas de arroz e serragem de madeira.  

Particularmente a turfa, um solo formado pelo produto da decomposição 

microbiológica de plantas em ambientes alagados, nas últimas décadas, vem sendo 

estudada como adsorvente natural.  Ela pode ser aplicada ao tratamento de água e 

efluentes contaminados por pesticidas, metais pesados e outras substâncias tóxicas 

(Cunha et al., 2010; Romão et al., 2007). 

O emprego de subprodutos da indústria madeireira, como a serragem de angico, 

possui uma boa capacidade de adsorção, levando vantagem sobre resinas comerciais, 

para a remoção de BTEX por ser viável economicamente, biodegradável e renovável 

(Rodrigues et al., 2006). 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 - Água produzida 

 

O termo água produzida (AP) é dado à água salgada carreada junto com o óleo, 

proveniente da formação geológica do petróleo (Figura 1), considerada como o rejeito 

de maior volume em todo o processo de exploração e produção de petróleo. Sabe-se que 

a indústria petrolífera gera uma grande quantidade de resíduos em todas as etapas do 

processo de extração, dentre eles o poluente mais relevante, particularmente pelo grande 

volume envolvido, é a água produzida. A quantidade de efluente gerado varia de acordo 

com o estágio de maturação do poço de petróleo. Em media esse valor é de 

aproximadamente 70% do total extraído dos campos de produção. Desta fração total de 

água produzida extraída, 65% é re-injetada para a manutenção da pressão interna nos 

poços de produção, 30% é injetada em aquíferos e o restante é descartado (Çakmakci, 

2007).  

 

Figura 1. Perfil de um reservatório de petróleo (Braga, 2008). 

 

De acordo com Veil (2004), citado por Ahmdun et al. (2009), a AP é uma 

mistura de compostos orgânicos e inorgânicos. Alguns fatores como a localização 

geológica do campo, sua formação geológica, a vida útil de seus reservatórios e tipo de 

hidrocarbonetos influenciam as propriedades químicas e físicas desta água. Os 

compostos que normalmente integram na sua composição são: óleo disperso e 

dissolvido; sais minerais dissolvidos; sólidos oriundos da corrosão; graxas e asfaltenos; 

produtos químicos adicionados para prevenir e/ou tratar problemas operacionais, tais 
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como biocidas, anti-incrustantes, anti-espumantes, inibidores de corrosão, e gases 

dissolvidos, incluindo CO2 e H2S.  

Sabe-se que em áreas “onshore” (extração em terra), que correspondem a 

aproximadamente 23% da produção nacional de petróleo, a água de produção é tratada 

em um separador água-óleo (SAO) e reinjetada nos poços, retornando ao mesmo 

reservatório de onde foi retirada para promover a recuperação secundária do óleo ou é 

descartada no meio ambiente (Santos e Wiesner, 1997). Já nas áreas “offshore” 

(perfuração feita em mar), a água produzida é normalmente descartada no mar após 

passar pelo separador água-óleo (Curbelo, 2002) 

A produção global onshore e offshore de AP (Figura 2), é estimada em 

aproximadamente 250 milhões de barris por dia, para uma produção aproximada de 80 

milhões de barris de petróleo por dia.  O Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de 

petróleo do Brasil, sendo responsável por mais de 80% da produção nacional. É nesse 

Estado que está localizada a Bacia de Campos, principal Bacia produtora de petróleo do 

país, onde se encontram cerca de 80% das reservas deste produto e mais de 40% das 

reservas provadas de gás natural (ANP, 2010).  

 

Figura 2. Perfil da produção mundial de água produzida (Fonte: Ferro et al., 2007). 

 

De acordo com Dórea et al. (2007), o estado de Sergipe é o terceiro maior 

produtor de petróleo na região nordeste do Brasil e esta atividade industrial é a principal 

fonte da economia do estado, cerca de 40%.  

Somente a planta de tratamento de Bonsucesso, na cidade de Carmópolis, 

Sergipe, recebe 85% da água produzida das plataformas terrestres do estado, maior 

produtor de petróleo em terra e o quarto maior produtor mundial. Isso equivale a uma 
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produção estimada de óleo crú de 3.600 m3/dia e 28.000 m3/dia de água (Dórea et al,  

2007). 

A composição da AP é variável assim como sua toxicidade, surgindo a grande 

preocupação em dar-lhe um destino, após avaliação de seus possíveis impactos ao meio 

ambiente. 

Segundo Hansen (1994), água produzida geralmente se assemelha à água do 

mar, porém em alguns campos apresentam maior salinidade e menor pH. A salinidade 

varia dependendo da fonte geólogica do reservatório e do processo de produção. Cátions 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+) e ânions (Cl-, SO4
2-, CO3

2-, HCO3
-) afetam a 

química da água produzida, em termos de capacidade de tamponamento e salinidade. 

Radionuclídeos também podem ser encontrados nas águas produzidas nos campos de 

petróleo, normalmente associados às ocorrências naturais de materiais radioativos. A 

radioatividade dessas águas se deve a presença de traços dos íons de K40, U238, Th232, 

Ra226 e Ra228. Em presença dos ânions SO4
2- e CO3

2-, o Ra226 pode co-precipitar com os 

cátions Ca2+, Ba2+ e Sr2+, formando facilmente incrustações radioativas nas tubulações. 

Compostos orgânicos naturais presentes nas águas produzidas podem ser 

divididos nos grupos alifáticos (incluindo os naftênicos) e aromáticos. A quantidade 

relativa e a distribuição destes compostos variam de poço para poço (Oliveira, 2000). 

Hidrocarbonetos alifáticos, por exemplo, apresentam-se predominantemente em fase 

dispersa (não dissolvidos), enquanto que ácidos carboxílicos solubilizam-se em meio 

aquoso. Entretanto, compostos aromáticos são encontrados em dois modos: dissolvidos 

ou não, isso vai depender da massa molar e sua complexibilidade estrutural (Braga, 

2008).  

 

2.2 - Postos de distribuição de combustíveis 

 

Dados apresentados pela CETESB demonstram o crescente aumento da frota 

nacional de veículos automotores, seguido pelo crescimento no número de postos de 

abastecimentos de combustíveis, uma atividade comercial potencialmente poluidora, 

visto que os combustíveis apresentam uma mistura complexa de hidrocarbonetos e o 

armazenamento inadequado desses produtos, derivados de petróleo podem causar danos 

ao meio ambiente e à saúde pública. 

A ocorrência de vazamentos em sistemas de armazenamento subterrâneo de 

combustíveis tem sido objeto de crescente preocupação em função dos riscos associados 
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De acordo com a Resolução Nº 273 de 29 de novembro 2000, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, toda instalação e sistemas de armazenamento 

de derivados de petróleo e outros combustíveis, configuram-se como empreendimentos 

potencialmente ou parcialmente poluidores ou geradores de acidentes ambientais. 

Considerando que os vazamentos de derivados de petróleo e outros combustíveis podem 

causar contaminação de corpos d'água subterrâneos e superficiais, do solo e do ar, riscos 

de incêndio e explosões, decorrentes desses vazamentos, principalmente, pelo fato de 

que parte desses estabelecimentos localiza-se em áreas densamente povoadas.  

 

2.3 - BTEX 

 

Segundo Almeida (2010), compostos orgânicos voláteis (COVs) são compostos 

químicos cuja pressão de vapor a temperatura ambiente é suficiente para promover a 

volatilização. Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e os três isômeros Xilenos (orto, meta e 

para), são hidrocarbonetos aromáticos, uma classe dentre os COVs cuja estrutura 

molecular é fechada na forma de anel, com ligações simples e duplas alternadas entre 

seus átomos de carbonos (Figura 4). 

 

Figura 4. Fórmula química estrutural dos BTEX. 
 

Os efeitos da exposição a essas substâncias compreendem alterações no fígado, 

rins, coração, pulmões e sistema nervoso (Neff, 2002). BTEX são produzidos e emitidos 

para o ambiente por todo o mundo a partir de amplas fontes, como solventes orgânicos, 

tintas industriais, adesivos, removedores de tintas, agentes desengordurantes, aerossóis, 

Benzeno Tolueno

o-Xileno m-Xileno p-Xileno

Etilbenzeno
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beneficiamento de borracha e couro, incluindo combustão de madeira e combustíveis. 

(Almeida, 2010) 

 A exposição de seres humanos a esses hidrocarbonetos aromáticos ocorrem por 

ingestão (consumo de água contaminada ou alimentos), inalação ou absorção através da 

pele. A fim de reduzir a ingestão dessas substâncias, países industrializados estão 

diminuindo o uso destes agentes contaminantes e aumentando a fiscalização (Sarafraz-

Yazdi et al., 2009). A Tabela 1 apresenta algumas das propriedades dos BTEX. 

 

Tabela 1. Propriedades físico-químicas dos BTEX. (Fonte: Almeida, 2010) 

Caracteristicas Benzeno Tolueno Etilbenzeno m,p-Xileno o-Xileno

Massa molar (g mol-1) 78, 11 92,14 106,7 106,7 106,7

Densidade (g cm-3) a 20oC 0,8787 0,8669 0,8670 0,861 0,8802

Pressão de vapor (mmHg) 95,2 28,4 9,5 8,8 6,6

Solubilidade em água (mg L-1) a 20oC 1700 515 152 198 175

Ponto de Ebulição (oC) 80,1 110,6 136,2 138,3 144,8

 

Segundo a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde (MS, 2004), são permitidos 

os seguintes limites de tolerância para os hidrocarbonetos em água destinada ao consumo 

humano: 5 µg L-1 para Benzeno, 170 µg L-1 para Tolueno, 200 µg L-1 para o Etilbenzeno 

e 300 µg L-1 para Xilenos. De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, a 

concentração máxima para BTEX em águas doces (classe 1) é: 5,0 µg L-1 para Benzeno, 

2,0 µg L-1 para Tolueno, 90,0 µg L-1 para Etilbenzeno e 300,0 µg L-1 para Xilenos. Para 

águas salinas (classe 1) tem-se valores para Benzeno (700 µg L-1) e Tolueno (215 µg L-1), 

no entanto, os demais analitos não são mencionados.  

 

2.4 - Sorção 

 

Sorção é um processo em que as moléculas em fase gasosa ou em solução se 

ligam a uma superfície sólida. O processo de sorção pode ser definido como a 

concentração de uma espécie na interface de duas fases imiscíveis. As moléculas que se 

ligam à superfície são chamadas de sorbato enquanto que o material que dá suporte ao 

sorbato é chamado de sorvente. O processo em que as moléculas do sorbato ficam 

presas no sorvente é chamado de sorção. A remoção das moléculas da superfície é 

chamada de dessorção (Lima, 2010). 
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O desafio para os estudos na sorção é selecionar o tipo de sorvente mais 

promissor, principalmente em termos de eficiência e baixo custo. Surge então uma nova 

linha de pesquisa com sorventes naturais, no processo de remoção de contaminantes 

utilizando subprodutos de indústrias ou da agricultura, visto que estes não possuem 

nenhum valor agregado. Uma das principais vantagens do uso desses materiais é que 

são abundantes e possibilitam uma significante redução no custo, quando comparados 

aos sorventes sintéticos. Além disso, são muito eficientes e não tóxicos (Cunha et al., 

2010).  

Estudos mostram que uma variedade de sorventes pode ser usada para fins de 

descontaminação de águas residuárias. A sorção tem sido uma alternativa viável para a 

remoção de contaminantes orgânicos e inorgânicos (Viraraghavan & Alfaro, 1998).  

Na sorção a interação relacionada às ligações envolvidas entre o sorbato e o 

sorvente caracteriza o tipo de processo ocorrido. O sorbato em contato com a superfície 

pode combinar-se através da formação de uma ligação química, que é denominado de 

sorção química ou quimissorção, proporcionando a formação de uma camada sobre a 

superfície sólida, e liberação de uma quantidade de energia da mesma grandeza da 

energia da reação química (Almeida, 2010). Um segundo mecanismo que pode ocorrer é 

chamado de sorção física ou fisissorção, condição na qual a molécula do sorbato pode 

combinar-se com a superfície do sorvente em um processo físico, não ocorrendo a 

formação e nem o rompimento de ligações químicas (Lima, 2010). 

Dentre os sorventes utilizados para remoção de contaminantes, tem-se na turfa 

um importante reservatório natural de carbono orgânico refratário segundo Brown et al., 

2000, e a serragem de angico, uma matéria-prima renovável, sub-produto da industria 

madeireira. 

 

2.5 – Adsorventes 

 

2.5.1 - Turfa 

 

A turfa é um solo orgânico formado continuamente por um complexo processo 

de decomposição e humificação em ambientes alagados, resultante da degradação 

química e biológica de resíduos vegetais e animais, através da oxidação microbiológica  
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ao longo de milhares de anos (Rosa, 2001). Estima-se que 4 milhões de km2 do globo 

terrestre é coberto por turfeiras (aproximadamente 3% do planeta) (Moore, 2002). Para 

a Sociedade Internacional da Turfa (IPS, 1997), mais de 90% das turfeiras do mundo 

situa-se no Hemisfério Norte. A Rússia, por exemplo, detém cerca de 60% das reservas 

mundiais conhecidas deste bem mineral. O remanescente concentra-se em latitudes 

tropicais e subtropicais, em sua maioria em ambientes florestais (Gore, 1983). O Brasil 

possui mais de 6,5 bilhões de toneladas de turfa distribuidas em seu território. As 

Figuras 5 e 6, apresentam registros fotográficos recentes (2011) da turfeira de Santo 

Amaro das Brotas, SE. 

Os principais constituintes da turfa são: lignina, celulose e frações húmicas. Os 

grupos funcionais polares existentes nesse material, como álcoois, aldeídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, hidroxilas fenólicas e éteres estão envolvidos na formação das 

ligações químicas (Brown et al., 2000). Ademais, turfas têm alta capacidade adsortiva 

para metais e moléculas orgânicas polares, devido à alta porosidade e área superficial 

específica (Cerquira, 2007). As propriedades físicas e químicas permitem que as turfas 

sejam utilizadas em processos que removam ou mudem o estado redox de certos 

contaminantes, como os metálicos (Malterer et al., 1996). Porém, essas propriedades 

dependem de vários fatores, incluindo as condições ambientais existentes durante sua 

formação bem como, a extensão de sua decomposição. 

 

 Figura 5. Cobertura vegetal da turfeira de Santo Amaro das Brotas, Sergipe (2010). 
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Figura 6. Solo da turfeira de Santo Amaro das Brotas, Sergipe (2010). 

 

Devido a grande quantidade de substâncias húmicas, a turfa exibe propriedades 

físico-químicas favoráveis com aplicação no uso terapêutico na forma de banhos, contra 

reumatismo e distúrbios ginecológicos (Cerquira, 2007). De acordo com a solubilidade 

as sustâncias húmicas são classificadas, em ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e humina. 

 

2.5.2 - Angico 

 

Diferentes tipos de biomassas, como resíduos agrícolas e de madeireiras, 

possuem uma alta capacidade adsorvente, levando vantagem sobre resinas comerciais, 

por serem viáveis economicamente, biodegradáveis e renováveis. Com base nessas 

vantagens oferecidas, além do uso dessas biomassas representar um decréscimo do 

passivo ambiental desses sub-produtos, por conta de não se ter uma destinação final 

adequada, o reaproveitamento do sub-produto do beneficiamento do angico, como 

exemplo, pode ser uma alternativa viável com adsorvente natural (Rodrigues et al., 

2006). 

Angico é a denominação dada a várias espécies de leguminosas-mimosoídeas de 

folhas miúdas, frutos alongados do tipo vagem ou legume, com sementes redondas e 

achatadas, de copa aberta e irregular, de 5–15 m de altura (4–7 m no nordeste), com 

tronco quase cilíndrico de 30–50 cm de diâmetro, revestido por casca um pouco rugosa 

e provida de espinhos esparsos (Figura 7), nativa desde o Maranhão até o Paraná, Minas 

Gerais e Goiás, na caatinga e floresta estacional semidecídual. A espécie mais comum 

na região nordeste é o angico-branco (Anadenanthera colubrina), família Leguminosae 

mimosaceae. Não é difícil localizá-lo nos capoeirões e matas da região, onde é também 
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chamado de "angiqueiro". Como sua germinação é alta (de 50 a 80%) e seu crescimento 

é rápido, a árvore é utilizada para arborização de praças, reflorestamento de áreas 

degradadas e plantios mistos. Fornece boa madeira para construção civil, lenha e 

carvão, além de sua casca ser muito rica em taninos e usada na indústria de curtume 

(Pereira, 2009). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 7. Angico branco. Planta (a), folhas e sementes (b). 

 

2.6 – Determinação de compostos monoaromáticos 

  

A determinação de compostos monoaromáticos presentes nas amostras de água 

em baixas concentrações (µg L-1) requer uma pré-concentração antes da análise, a 

amostra pode estar em uma fase gasosa, líquida ou sólida. A pré-concentração é 

realizada para determinação desses compostos via "headspace" ou “purge and trap”, 

ocorrendo vaporização das espécies químicas (Gaujac, 2006). 

A técnica denominada micro-extração em fase sólida, do inglês SPME (Solid 

Phase Micro-Extration), permite a adsorção do analito livre no headspace sobre um 

suporte poroso, seguida de dessorção no momento da injeção. Essa técnica é 

recomendada para determinação de COVs em amostras gasosas, líquidas ou solidas com 

rapidez e eficientes (Almeida, 2010).  

Devido a necessidade de se determinar esses compostos em baixas 

concentrações, os mesmos são isolados da matriz ambiental e determinados por 

cromatografia a gás (CG) com detecção por ionização em chama (DIC) ou 

espectrometria de massas (EM), porém, os métodos analíticos mais sensíveis recorrem a 

processos de pré-concentração da espécie química. É muito raro se encontrar na 
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literatura, resultados analíticos na determinação de BTEX em água com injeção direta 

da amostra, por causa dos baixos limites de detecção exigidos da análise. Dessa forma, 

técnicas de extração com o uso do purge and trap têm sido empregadas para aumentar a 

concentração dispersa na amostra e diminuir o limite de detecção em virtude dos baixos 

níveis de concentração de BTEX em água (Gaujac, 2006). 

 

2.6.1 - Purge and trap (P&T) 

 

Purge and trap (P&T) é uma técnica de extração utilizada para determinar 

compostos em concentrações em nível de traço em amostras líquidas. É bastante 

utilizada atualmente por ser livre de solventes orgânicos, tendo como principal 

característica a extração dos analitos pela sua volatilidade (Grob, 2004). 

Em função dos baixos níveis de concentrações dos contaminantes encontrados 

em amostras aquosas (menores que µg L-1) a pré-concentração é necessária e primordial 

para detecção e quantificação. Um grande número de técnicas tem sido descritas na 

literatura com esse propósito, como por exemplo, extração líquido-líquido e técnicas 

headspace, porém, devido a sua maior sensibilidade, a técnica P&T é a mais utilizada 

para concentração de compostos orgânicos voláteis (COVs) (Valente, 2000). 

No sistema purge and trap (Figura 8), a amostra é injetada em um frasco de 

purga – um tubo de vidro na forma de U - e os compostos orgânicos voláteis (COVs) 

são extraídos pela passagem de um gás inerte – usualmente He ou N2 - pelo 

borbulhamento através da amostra. Extraído os analitos da amostra, o fluxo de gás 

enriquecido com os compostos orgânicos é conduzido para um trap que contém 

material polimérico de grande afinidade, apropriado para reter os analitos antes da 

injeção no cromatógrafo a gás. Após adsorção, os analitos são então dessorvidos pelo 

aquecimento do trap e transferidos através de uma linha aquecida até o injetor do 

cromatógrafo a gás (Budziak, 2000).  
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Figura 8. Principais etapas do sistema purge and trap:(a) introdução da amostra no frasco de purga; (b) 
Arraste dos analitos pelo gás de purga e adsorção no trap; (c) dessorção e condução ao cromatógrafo a gás 
(Budziak, 2000). 

 

2.6.2 - Cromatografia 

 

Dentre os métodos modernos de análise, a cromatografia ocupa um lugar de 

destaque devido a sua eficiência em efetuar a separação, identificação e quantificação 

das espécies químicas (Almeida, 2010). 

A cromatografia é um método de separação que encontra aplicação em todos os 

ramos da ciência. Em todas as separações cromatográficas, a amostra é transportada por 
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uma fase móvel, que pode ser um gás, um líquido ou um fluído supercrítico. Essa fase 

móvel é então forçada através de uma fase estacionária imiscível fixa colocada na 

coluna ou em uma superfície sólida. As duas fases são escolhidas de modo que os 

componentes da amostra se distribuam entre a fase móvel e estacionária em diferentes 

graus. Os componentes que são mais fortemente retidos na fase estacionária movem-se 

muito lentamente no fluxo da fase móvel. Ao contrário, os componentes se ligam mais 

fracamente à fase estacionária, movem-se mais rapidamente. Como conseqüência dessas 

diferenças na mobilidade, os componentes da amostra se separam em bandas ou zonas 

discretas que podem ser analisadas qualitativamente e/ou quantitativamente em função 

do detector adequado (Skoog et al., 2002).  

 

2.6.2.1 – Detector por ionização em chama 

 

O detector por ionização em chama é bastante popular em função dos seus níveis 

de detectabilidade e resposta quase universal. A detecção acontece com a chegada do 

gás de arraste nitrogênio ou hélio, somado a presença de ar sintético e hidrogênio 

produzindo uma chama que é lançada pelo detector, queimando e ionizando algumas 

das moléculas presentes nesta corrente gasosa (impurezas, produtos das sangrias e 

septo) registrados como linha de base do detector (Collins, 2006). 

Moléculas da amostra presente no gás de arraste ao chegar no detector, são 

queimadas na chama, produzindo íons, que são coletados por um eletrodo. A corrente 

gerada é convertida em voltagem, amplificada, captada pelo registrador e visualizada 

em um monitor (Collins, 2006). 
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo Geral 

 
Investigar o desempenho da turfa e resíduo da indústria madeireira (serragem de 

angico branco) na remoção de compostos tóxicos: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e 

Xilenos (BTEX) em água produzida e água de poços artesianos em postos de 

combustíveis. 

  

3.2 - Objetivos Específicos 

 

- Otimizar e validar um método cromatográfico para a determinação simultânea 

dos BTEX em água  por CG-DIC e purge and trap, utilizando soluções padrão dos 

BTEX; 

- Caracterizar os adsorventes naturais, turfa e serragem de angico, por 

espectrometria de infravermelho e pirólise; 

- Avaliar a adsorção dos BTEX, por meio de estudo cinético, utilizando os dois 

adsorventes individualmente; 

- Determinar as isotermas de adsorção dos BTEX para os dois adsorventes; 

- Aplicar a metodologia de adsorção para a amostra de água produzida e águas 

dos poços artesianos encontrados nos postos de combustíveis em Aracaju e Lagarto. 
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4 - METODOLOGIA 

 

4.1 - Equipamentos 

 

• Balança Analítica (OHUUS, modelo Adventurer); 

• Agitador horizontal com temperatura programada (Marconi); 

• Cromatógrafo a gás (CG) Varian, modelo CP-3800, com injetor split/splitless, 

detector de ionização em chama (DIC), acoplado ao sistema purge and trap, 

Tekmar, modelo 3100 Purge & Trap; 

• Ultrassom (ECEL, modelo ALPHA 3L PLUS); 

• Centrífuga (Universal, serie 488); 

• Cromatógrafo de íons, DIONEX, modelo ICS 3000, acoplado a célula de 

condutividade integrada CD; 

• Cromatógrafo a gás (Shimadzu 17A) acoplado a espectrômetro de massas 

(CG/EM) (Shimadzu QP5050A). 

 

4.2 - Padrões certificados e soluções de BTEX 

 

• Benzeno(Accu Standard, New Haven, USA. Pureza de 100%); 

• Tolueno(Accu Standard, New Haven, USA. Pureza de 100%); 

• Etilbenzeno (Accu Standard, New Haven, USA. Pureza de 100%);  

• m-Xileno(Accu Standard, New Haven, USA. Pureza de 99,7%); 

• p-Xileno(Accu Standard, New Haven, USA. Pureza de 100%); 

• o-Xileno(Accu Standard, New Haven, USA. Pureza de 98,9%); 

• α, α, α-Trifluortolueno (Accu Standard, New Haven, USA. Pureza de 99,9%). 

 As soluções de trabalho foram preparadas na concentração de 50,00 µg mL-1 em 

metanol por diluição dos padrões estoque de 2000 µg mL-1. 
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4.3 - Coletas e preparo da amostra 

 

4.3.1 - Turfa 

 

A amostra foi coletada a uma profundidade entre 10-20 cm da superfície do solo 

da turfeira de Santo Amaro das Brotas- SE, localizada a 36 km da capital do estado, 

Aracaju. Após a coleta, a amostra foi armazenada em saco de polietileno e conduzida 

até o Laboratório de Estudos da Matéria Orgânica Natural (LEMON/DQI), da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 A amostra foi seca ao ar livre por aproximadamente três semanas em bandejas 

de polietileno, previamente descontaminadas com ácido nítrico a 50% (v/v), em seguida 

triturada em gral de porcelana e passada em peneira de 48 mesh. 

Para a realização dos estudos de adsorção, a turfa foi passada em peneira de 115 

mesh e armazenadas em recipientes de polietileno. 

 

4.3.2 - Serragem de Angico 

 

A serragem de angico foi obtida em uma indústria madeireira localizada na 

cidade de Aracaju, Sergipe. A serragem de angico foi armazenada em saco de 

polietileno e conduzida ao laboratório, onde foi transferida para bandejas de polietileno 

previamente descontaminadas com ácido nítrico a 50% (v/v). 

Para realização dos estudos de adsorção, a serragem de angico foi passada em 

peneira de 115 mesh e armazenadas em recipientes de polietileno. 

 

4.3.3 – Água de poços artesianos de Postos de Combustíveis 

 

As amostras de água de poços artesianos de postos de combustíveis foram 

coletadas nas cidades de Lagarto (Posto Pantanal e Posto São João) e Aracaju (Posto 

Riomar e Posto Aperipe) localizadas no estado de Sergipe, sem headspace, em frascos 

de vidro âmbar com capacidade de 1L, e levadas ao laboratório, no mesmo dia, sob 

condições refrigeradas. No laboratório, as amostras foram mantidas a temperatura de 

4oC, para determinação de BTEX. 
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4.3.4 – Água produzida 

 

A Figura 9 mostra a coleta da amostra de água produzida na cidade de 

Carmópolis (estado de Sergipe, Brasil). Para determinação de BTEX, a água produzida 

foi coletada, sem headspace, em frascos de vidro âmbar com capacidade de 1L, e as 

amostras foram levadas ao laboratório, no mesmo dia, sobre condições refrigeradas. No 

laboratório, as amostras foram mantidas a temperatura de 4oC e posteriormente diluídas 

para determinação de BTEX. 

 

    Figura 9. Coleta de água produzida na Cidade de Carmópolis/SE. 

 

4.4 - Caracterizações dos Adsorventes 

 

4.4.1 - Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV) 

 

O espectro de infravermelho foi obtido no estado sólido, usando pastilha 

preparada pela mistura de KBr seco com turfa e analisada usando o método de 

transmissão com resolução de 4 cm-1, utilizando  um Espectrofotômetro de 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR), marca Perkin Elmer, operando na 

região de 4000 a 400 cm-1. O mesmo processo foi aplicado para a serragem de angico. 
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4.4.2 - Pirólise das biomassas e análise do pirolisado 

 

Foram adicionadas massas diferentes de cada amostra, separadamente, em tubo 

de vidro borosilicato (100 mm X 4 mm) enrolado em uma resistência de níquel-cromo 

com capacidade para atingir 500 oC em aproximadamente 150 segundos. O sistema foi 

purgado em atmosfera inerte de nitrogênio sob fluxo de 2,0 mL min-1 durante 30 

segundos, antes do início da pirólise. As amostras foram submetidas a aquecimento com 

taxa de 200 ºC min-1, aumentando gradativamente, até atingir temperatura de 500 ºC. 

Depois de atingida essa temperatura, o sistema de resistência permaneceu acionado 

durante um período de 30 segundos. A metodologia descrita acima foi adaptada da 

metodologia aplicada por Love et al., (2009). 

Os gases provenientes da pirólise foram capturados por um trap (carvão ativado) 

utilizado como adsorvente. Após a pirólise, o condensado e os compostos retidos no 

adsorvente foram eluídos com 2 mL de diclorometano e submetidos a análise em um 

cromatógrafo a gás (Shimadzu 17A) acoplado a espectrômetro de massas (CG/EM) 

(Shimadzu QP5050A). Uma coluna DB - 5MS (5% difenil, 95% dimetil polisiloxano; 

com 30 m x 0,25 mm I.D, 0,25 µm) foi utilizada. O hélio (99,99% de pureza) foi usado 

como gás de arraste em fluxo de 1,2 mL min-1 e as injeções foram realizadas no modo 

split com uma razão de 1:50. A temperatura da coluna foi programada da seguinte 

forma: 40 °C por 3 min, aumentando diretamente de 10 °C min-1 até 310 °C. A injeção 

foi operada em 300 °C e o espectrômetro de massas operado com ionização de elétrons 

70 eV e temperatura de interface de 300 ºC. 

 

4.5 - Otimização do método para determinação dos BTEX 

 

4.5.1 – Cromatógrafo a gás 

 

As análises das amostras foram realizadas no Cromatógrafo a gás (VARIAN, 

Califórnia, USA) modelo CP-3800 equipado com detector de ionização por chama 

(DIC), acoplado ao purge and trap, com sistema de injeção split. A coluna utilizada 

para a separação cromatográfica foi CP- Sil 5–CB (100% dimetilpolisiloxano), com 25 

m de comprimento, espessura do filme 0,4 µm e diâmetro 0,25 mm. As condições 

operacionais da coluna foram 30 ºC por 2,5 min e em seguida foi aumentada 

gradualmente: 10 °C min-1 até 40ºC e 13 oC min-1 até 180 oC. A temperatura do injetor e 
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do detector foram mantidas em 180 e 220 ºC, respectivamente. O nitrogênio foi usado 

como gás de arraste, com vazão de fluxo de 1,2 mL min-1 e as injeções foram realizadas 

no modo split com uma razão de 1:100. Nestas condições, os tempos de retenção para o 

Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, m-p-Xilenos, o-Xileno foram 3,08; 3,61; 5,63; 5,77 e 

6,07 minutos, respectivamente, e o padrão interno, α,α,α-trifluortolueno, 3,62 minutos. 

O tempo total para cada execução no CG foi de 14 minutos e 27 segundos (Figura 10). 

 

 
 
Figura 10. Cromatograma CG/DIC obtido para soluções padrão de BTEX em metanol 

(concentração: 150 µg L-1). 

 

4.5.2 - Purge and trap  

 

Adicionou-se o volume de 10,0 µL calculado da solução de trabalho (50,00 µg 

mL-1) para se obter uma concentração desejada de 100,0 µg L-1 dos BTEX em balões 

volumétricos de 50 mL, aferidos com água ultra-pura. Na sequência, uma alíquota de 5 

mL dessa solução foi coletada com adição de 10 µL do padrão interno (α,α,α-

trifluortolueno) na concentração de 50,00 µg mL-1 com uma microsseringa (marca, 

Hamilton Company) e a amostra foi injetada no reservatório do purge and trap. A 

amostra foi purgada e os compostos foram adsorvidos em Tenax com condições 

determinadas. A dessorção foi realizada termicamente e os analitos transferidos em 

sistema fechado através de uma linha aquecida para o sistema de injeção do 

cromatógrafo. Após dessorção, o trap foi condicionado para próxima determinação. O 

tempo total para cada execução no purge and trap foi de 7,33 minutos (tabela 2). 
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Tabela 2. Condições otimizadas do purge and trap para BTEX 

PARÂMETROS CONDIÇÕES 
Temperatura de Purga 30 oC 
Tempo de Purga 3 minutos 
Gás de Arraste Nitrogênio  
Fluxo do gás de arraste de Purga 40 mL min-1 
Trap utilizado TENAX 
Temperatura de Dessorção 250 oC 
Tempo de Dessorção 2 minutos 
Fluxo do gás de arraste de Dessorção 300 mL min-1 
Temperatura da linha de transferência 150 oC 
Temperatura de limpeza térmica (Bake) 270 oC 
Tempo de limpeza térmica (Bake) 2 minutos 
Fluxo do gás de arraste de limpeza 400 mL min-1 

  

 

4.5.3 – Curva analítica 

 

Depois de obtidas as condições cromatográficas, foram preparadas oito soluções 

com padrões em água, com concentrações distintas (1,00; 5,00; 10,00; 25,00; 50,00, 

100,0; 150,0 e 200,0 µg L-1) e injetadas em duplicata para construção da curva analítica 

dos compostos monoaromáticos em estudo. Aplicando o método da regressão linear, o 

coeficiente de determinação (r2) apresentou valores maiores que 0,99 para Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno, m,p- Xilenos e o-Xileno (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Equações das retas e coeficientes de determinação referentes as curvas analíticas para 
os BTEX. 

Analitos Equações Coeficientes de Determinação (r2)
Benzeno y= 38,442x + 12,574 0,9995
Tolueno y= 43,989x - 54,073 0,9992
Etilbenzeno y= 50,750x - 110,043 0,9934
m,p-Xilenos y= 49,237x - 100,149 0,9989
o-Xileno y= 45,295 x - 38,102 0,9998  

 

4.6 – Ensaios de adsorção em bateladas 

 

4.6.1 - Estudo cinético 
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O estudo cinético foi realizado para cada um dos hidrocarbonetos (Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos). Os mesmos foram adicionados em frascos âmbar com 

capacidade máxima de 13 mL com 0,1g dos adsorventes e as soluções dos 

hidrocarbonetos em estudo (BTEX). As soluções dos BTEX preparadas na concentração 

de 100,0 µg L-1 foram colocadas em contato com o adsorvente, com os frascos sem 

headspace e com uma pérola de vidro para auxiliar na homogeneidade no interior do 

recipiente. O experimento foi conduzido sob temperatura (25 ± 1 °C) e agitação 

constante em shaker a 150 rpm. As amostras foram retiradas em intervalos de tempos 

pré-estabelecidos (10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 210 e 270 minutos) e filtradas com 

filtros de seringa Millipore de 0,45 µm. Os frascos utilizados para armazenar as 

amostras foram fechados com filme de contato, evitando a formação de headspace. Em 

seguida, a concentração individual dos BTEX foi determinada em um PT-CG/DIC, 

tendo o padrão interno adicionado no momento da injeção, objetivando evitar quaisquer 

perdas. Os resultados experimentais foram interpretados utilizando os modelos cinéticos 

de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. A amostra controle foi preparada 

sem a presença dos adsorventes e todos os experimentos foram executados em 

duplicata. 

 

4.6.2 - Isotermas de adsorção 

 

Foram adicionados em frascos âmbar com capacidade máxima de 13 mL, 0,1 g 

dos adsorventes e as soluções dos hidrocarbonetos em estudo (BTEX), preparadas nas 

concentrações pré-estabelecidas (5,00; 10,00; 50,00; 100,0; 150,0; 200,0 e 400,0 µg L-

1), sem headspace. O experimento foi conduzido sob temperatura (25 ± 1 °C) e agitação 

constante em shaker a 150 rpm de acordo com o tempo de equilíbrio pré-estabelecido. 

Após esse intervalo, as amostras foram filtradas em filtro de seringa marca Millipore de 

0,45 µm e os frascos utilizados para armazenar as amostras foram fechados com filme 

de contato, evitando a formação de headspace. Em seguida, a concentração individual 

dos BTEX foi determinada em um PT-CG/DIC, tendo o padrão interno adicionado no 

momento da injeção, objetivando evitar quaisquer perdas. Os dados experimentais 

foram interpretados usando as isotermas de Freundlich e Langmuir. A amostra controle 

foi preparada sem a presença dos adsorventes e todos os experimentos foram executados 

em duplicata. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 – Caracterizações dos Adsorventes 

 

5.1.1 - Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

O infravermelho é uma importante técnica para identificação de grupos 

funcionais presentes em materiais que sejam capazes de adsorver certas espécies 

químicas. Uma informação estrutural obtida através do espectro de IV requer, em geral, 

confirmações através de outras técnicas, isto porque uma determinada vibração 

molecular pode representar mais de um grupo funcional. 

As bandas de absorção dos espectros na região do infravermelho foram obtidas 

para turfa e serragem de angico. O espectro obtido para a turfa (Figura 11.a) apresenta 

bandas largas, atribuídas às superposições de absorções individuais e similaridades entre 

os grupos funcionais presentes nas estruturas das substâncias húmicas (Stevenson, 

1994). As bandas de absorção obtidas foram referentes a uma banda larga em torno de 

3440 cm-1, indicativa do estiramento de ligações O-H de vários grupos como fenóis e 

álcool; as duas bandas fracas em 2920 cm-1 e 2850 cm-1 são devidas ao estiramento de 

ligações C-H; uma banda em 1627 cm-1 devida ao estiramento C=C de aromáticos e/ou 

grupos carboxilatos, e uma banda fraca em 1089 cm-1 indica a presença do estiramento 

da ligação C-O referente a alcoóis e/ou fenóis e Si-O. 

 

Figura 11. Espectros de infravermelho (IV) das amostras de turfa (a) e serragem de angico (b). 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400
25

30

35

40

45

50

55

60

65

 

 

%
T

Número de Onda (cm-1)

O-H

C-H

CO2
C=C de aromáticos

Si-O

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

%
T

Numero de Onda (cm-1)

C=C de aromáticos

O-H 

C-O

CO2
C-H

a) b)



26 
 

No espectro de infravermelho para a serragem de angico (Figura 11.b) foi possível 

a identificação de algumas regiões importantes. A banda situada em 3440 cm-1 é devida 

ao estiramento do grupo O-H de alcoóis e fenóis com ligação intramolecular de 

hidrogênio entre os grupos hidroxilas das distintas cadeias juntapostas de glicose. A 

banda em 1057 cm-1 é característica da vibração de deformação axial da ligação C-O de 

alcoóis e fenóis. As duas bandas fracas em 2920 cm-1 e 2850 cm-1 são devidas ao 

estiramento de ligações C-H; e as bandas de absorção na região entre 1475 cm-1 - 1650 

cm-1 são referentes às vibrações de estriamento C=C de anel aromático (Pavia, 2010).  

 

5.1.2 - Pirólise  

 

A Figura 12 apresenta o pirograma referente a turfa e espera-se com essa 

caracterização que os produtos pirolizados reflitam a origem da composição do material 

em estudo (decomposição microbiana de plantas). A pirólise mostra três grupos como 

produtos do processo pirolítico. O primeiro grupo identificado apresenta compostos 

aromáticos com tempo de retenção entre 3,5 e 7,5 minutos; o segundo grupo é composto 

por carbonos alifáticos, n-alcenos e n-alcanos, nos tempos de 7,5 a 28 minutos 

aproximadamente, e o último grupo identificado, com tempo de retenção de 28 a 38 

minutos, é composto por triterpenos pentacíclicos. 

Dentre os compostos aromáticos foi observada a presença de Tolueno, 

Etilbenzeno e isômeros de Xilenos nos primeiros minutos do pirograma.  

Carbonos alifáticos C10 – C25 de n-alcenos e n-alcanos foram liberados logo após 

a quebra da matéria natural. O padrão de distribuição apresentou uma maior intensidade 

entre os C21 e C25. Esses resultados encontrados são corroborados por Carr et al., 

(2010), que relatam a presença de compostos alifáticos em camadas superficiais, fruto 

da presença de matéria orgânica ainda não degradada, presente na amostra ambiental de 

pântano da Cidade do Cabo na África do Sul. 

Estudos prévios, Romão et al., (2007), dessa turfa já evidenciaram a presença de 

grande quantidade de compostos alifáticos pela técnica da Ressonância Magnética 

Nuclear de Carbono 13 (RMN 13C). Os resultados foram: C-Alquil 41,4%; O- Alquil–C 

11,9%; C-Aromático 24,1%; C-Fenólico 8,9%; C- Carboxílico 9,3% e C- Carbonilíco 

4,5%, totalizando um mínimo de 53,3% de alifáticos. 

Através da comparação dos espectros de massas dos componentes presentes no 
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pirolisato, comparando com a espectroteca NIST 02, observou-se a presença de 

compostos de terpenos, classificados como triterpenos pentacíclicos, existindo possíveis 

isômeros moleculares ou estruturas que diferem em um grupo funcional (Figura 12). 

Triterpenos pentacíclicos apresentam estruturas moleculares de cinco anéis ligados por 

uniões cabeça-cauda de unidade C5. A presença desses compostos indica a 

predominância de origem vegetal da turfa, sendo confirmado pelo maior percentual de 

triterpenos (67,9%), em relação aos alifáticos (28,6%) e aromáticos (3,5%).  

 

Figura 12. Pirograma da turfa de Santo Amaro das Brotas via CG/EM 

 

A Figura 13(a) é referente à ampliação da Figura 12, a qual representa a 

sequência identificada como carbonos alifáticos mostrando claramente os picos de n-

alcenos e n- alcanos. Já os picos identificados na Figura 13 (b) é uma ampliação dos 

compostos tripertenos pentacíclicos, no qual se observam dois picos referentes as 

estruturas moleculares que se diferenciam em apenas um grupo funcional. 
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Figura 13. a) Cadeia de n-alcenos e n-alcanos, b) Compostos triterpenos pentacíclicos, ambos 
identificados no pirograma da turfa. 

 
Os picos identificados no pirograma da turfa, Figura 14 (a), referentes aos 

compostos orgânicos mencionados, mostraram semelhança aos picos identificados com 

o pirograma da humina, Figura 14 (b), a fração insolúvel em todo intervalo de pH. A 

elevada semelhança indica que a humina está presente em maior composição na turfa 

quando comparado aos constituintes apresentados no pirograma dos ácidos húmicos, 

Figura 14 (c). Isso mostra a eficiência da técnica pirolitica associada a cromatografia a 

gás e à espectrometria de massas na identificação dos produtos de composição da turfa, 

tendo demonstrado sua semelhança química com a fração mais refratária, a humina.  
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Figura 14. Comparação entre pirogramas: a) pirograma da turfa, b) pirograma da Humina e c) 
pirograma dos ácidos húmicos. 

 
O pirograma da serragem de angico, Figura 15, apresentou compostos fenólicos 

como produtos do processo pirolítico. O primeiro pico identificado é um 4-metoxifenol 

com tempo de retenção de 10,5 minutos, o segundo composto é o 1,4-dimetoxifenol 

com retenção em 12,3 minutos, o terceiro composto identificado é o 1,3,4-

trimetoxifenol com tempo de retenção de 16,3 minutos. O pirograma apresenta um pico 

com maior intensidade com tempo de 18 minutos, trata-se de ftalato. Os compostos 
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aromáticos presentes são oriundos da lignina e são condizentes com a origem do 

material. 

 
Figura 15. Pirograma da serragem de angico (Anadenanthera colubrina) identificado por 
CG/EM. 

 

5.2 – Ensaios em batelada 

 

5.2.1 - Estudo de adsorção 

 

A adsorção dos compostos orgânicos voláteis BTEX foi avaliada em função do 

tempo de contato entre os adsorventes individualmente, à temperatura de 25 oC ±1, 

obtendo-se o tempo de equilíbrio e capacidade máxima de adsorção. 

No experimento em que se utilizou a serragem de angico como adsorvente 

Figura 16 (a), foram obtidos valores de capacidade de adsorção, q, para Benzeno de 

2,21 µg g-1, Tolueno 4,25 µg g-1, Etilbenzeno 3,68 µg g-1, m,p-Xilenos 11,43 µg g-1 e o-

Xileno 9,72 µg g-1, com tempo de equilíbrio atingido em 150 minutos para Benzeno e o-

Xileno, 60 minutos para Tolueno, 30 minutos para o Etilbenzeno e 90 minutos para o 

m,p-Xileno. Para a turfa, Figura 16 (b), foram obtidos valores de capacidade de 

adsorção, q, para Benzeno (B) 6,95 µg g-1, Tolueno (T) 8,99 µg g-1, Etilbenzeno (E) 

7,11 µg g-1, m,p- Xilenos (m,p-X) 9,07 µg g-1 e o-Xileno (o-X) 6,45 µg g-1, com tempo 

de equilíbrio em 120 minutos para Benzeno e Tolueno, 60 minutos para Etilbenzeno e 

m,p-Xilenos e 90 minutos para o-Xileno. 
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Figura 16. Estudo cinético para os adsorventes serragem de angico (Anadenanthera colubrina) 
(a) e turfa (b). Condições: 0,1 g dos adsorventes; 100,0 µg L-1 de solução individual de BTEX; 
volume: 13 mL, agitação mecânica 150 rpm. 

 

Levando em consideração a possibilidade de competição entre os BTEX pelos 

sítios dos adsorventes, foram realizados experimentos para determinar a influência desta 

interação.  

Uma solução de trabalho mista foi preparada na concentração de 50.000 µg L-1 

para cada um dos componentes. Partindo desta solução de trabalho foram preparadas as 

soluções utilizadas no experimento na concentração de 100,0 µg L-1.    

A competição entre os BTEX em solução aquosa foi avaliada utilizando ambos 

os adsorventes e diferentes sequências de adsorção foram obtidas (Figura 17): para a 

serragem de angico E > o-X > m,p-X > T > B; já para a turfa m,p-X > E > o-X >T > B. 

O equilíbrio de adsorção foi alcançado no tempo de 150 minutos para todos os BTEX 

nos dois adsorventes.  

 

Figura 17. Avaliação cinética da competição dos BTEX utilizando serragem de angico 
(Anadenanthera colubrina) (a) e turfa (b). Condições: 0,1 g dos adsorventes; 100,0 µg.L-1 de 
solução mista de BTEX; volume: 13 mL, agitação mecânica: 150 rpm. 
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Aivalioti et al.,( 2010) realizaram estudos de adsorção utilizando nanotubos de 

carbono na remoção de BTEX e atribuíram a capacidade de adsorção à ordem de 

hidrofobicidade para o Benzeno< Tolueno< Etilbenzeno< m-Xileno, p-Xileno e o-

Xileno, a massa molar e a solubilidade em água, respectivamente. Esses parâmetros, 

segundo os autores, podem influenciar sobre a relação adsorvente-adsorvato, entretanto 

isso vai depender da complexidade dos sítios ativos utilizados no processo de adsorção 

de certos compostos orgânicos. 

As sequências obtidas neste estudo de adsorção refletem à instabilidade da 

afirmação dada por Aivalioti et al.,( 2010) e mostram que as propriedades químicas dos 

BTEX (hidrofobicidade, solubilidade e massa molar), frente aos grupos superficiais 

presentes na turfa e serragem de angico não são dominantes para uma sequência 

reprodutível.   

Segundo Su, (2010) a variação na capacidade de adsorção reflete na 

estabilidade/instabilidade do adsorvente frente aos BTEX e nas condições que 

influenciam no processo de adsorção, como pH e força iônica. Entretanto, não foi 

apresentada uma sequência de adsorção semelhante aos encontrados na literatura. 

As capacidades de adsorção para Benzeno e Tolueno apresentaram sequências 

semelhantes utilizando ambos os adsorventes. Essa observação pode ser atribuída aos 

valores mais próximos de solubilidade em água dos dois compostos orgânicos.  

Observando a Tabela 4, ao comparar o somatório dos valores da capacidade de 

adsorção dos BTEX em individual com o somatório dos valores da capacidade de 

adsorção da solução mista dos BTEX, observou-se uma diminuição desses valores para 

todos os compostos orgânicos aromáticos em solução mista quando utilizada a turfa 

como adsorvente. Utilizando a serragem de angico existiu uma exceção para o Benzeno 

e Etilbenzeno, onde foi observado um aumento do q. Esses resultados demonstram 

como os BTEX em conjunto na solução competem pelos sítios ativos presentes na 

superfície dos adsorventes, responsáveis pelo processo de adsorção. 
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Tabela 4. Valores referentes a capacidade de adsorção em soluções individuais e solução mista. 

Angico Turfa Angico Turfa

Composto q (µg g
-1

) q (µg g-1) q (µg g-1) q (µg g-1)
Benzeno 2,21 6,95 3,42 3,41
Tolueno 4,25 8,99 4,10 4,70

Etilbenzeno 3,68 7,11 5,77 5,81
m,p-Xilenos 11,23 9,07 5,36 6,16

o-Xileno 9,72 6,45 5,40 5,77

BTEX total 31,29 38,57 24,06 25,95

Sol. Individual Sol. Mista

 

 

 

5.2.2 - Modelos cinéticos 

 

Modelos cinéticos de adsorção expressam a taxa de remoção que controla o 

tempo de residência do sorbato na interface sólido-líquido. Diversos modelos cinéticos 

de adsorção têm sidos estabelecidos para o entendimento da cinética de adsorção e o 

grau da taxa limitante, porém os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-

segunda ordem são os mais utilizados para o estudo de adsorção, pois descreve e 

quantifica a taxa da capacidade de adsorção em estudos cinéticos (Ismadji et al., 2009). 

Os dados para a adsorção dos BTEX foram testados com os modelos cinéticos 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. O modelo cinético de pseudo-primeira 

ordem (Figura 18) afirma que a velocidade de remoção do adsorvato com o tempo é 

diretamente proporcional à diferença na saturação e ao número de sítios ativos do sólido 

(Lima, 2010). A forma não linear deste modelo cinético é dada pela equação 1: 

 

                                                      �� � ���� � ��	
�����                                               Equação 1 

 

Integrando a equação (1), temos que a equação linear do modelo cinético de 

pseudo-primeira ordem pode ser expressa pela equação 2: 

 

���
�� � ��� � ����� � ��

�,���
�                                       Equação 2 

 

onde qe e qt são quantidades de BTEX adsorvidas no equilíbrio e no tempo, 

respectivamente; t (min) é o tempo utilizado no estudo. k1 (min-1) é uma constante de 
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velocidade de primeira-ordem, podendo ser obtida pela  inclinação plotando log(qe-qt) 

vs t.  
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Figura 18. Modelo de pseudo-primeira ordem para adsorção dos BTEX pela serragem de 
Angico (a) e Turfa (b). 

 

A cinética de adsorção foi explicada pelo modelo de pseudo-segunda ordem 

(Figura 19). Segundo Ismadji et al., 2009, este modelo prediz que a velocidade da 

reação é dependente da quantidade do soluto adsorvido na superfície do adsorvente e da 

quantidade adsorvida no equilíbrio. 

A forma não linear deste modelo cinético é dada pela equação 3: 

 

�� � ��� ��
�

������
                                                                    Equação 3 

 

Integrando a equação (3), temos que a equação linear do modelo cinético de 

pseudo-segunda ordem pode ser expressa pela equação 4: 

 

�

��
� �

����
� � �

��   
                                                    Equação 4 

 

onde k2 (g.µg-1.min-1) é a constante de velocidade de pseudo-segunda ordem, onde foi 

calculada a partir da inclinação do gráfico de t/q vs. t; qe e q são quantidade dos BTEX 

adsorvidos (µg.g-1) no equilíbrio e no tempo (min), respectivamente. 
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Figura 19. Modelo de pseudo-segunda ordem para adsorção dos BTEX pela serragem de 

Angico (a) e Turfa (b). 

 

De acordo com as Tabelas 5 e 6, as quais apresentam os dados referentes às 

cinéticas de adsorção dos BTEX utilizando os dois adsorventes, os coeficientes de 

determinação (r2) variaram entre 0,453 e 0,847 utilizando a turfa como adsorvente, e 

entre  0,179 e 0,865 utilizando serragem de angico, quando aplicado o modelo cinético 

de pseudo-primeira ordem. Quando aplicado o modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem, no qual os coeficientes de determinação variaram entre 0,997 e 0,999 utilizando 

a turfa, e entre 0,982 a 0,999 utilizando serragem de angico. Isso mostra como o modelo 

cinético de pseudo-segunda ordem foi mais apropriado para descrever o processo de 

adsorção dos BTEX por apresentar uma melhor linearidade. 

Segundo Ismadji et al. (2009), os valores das capacidades adsortivas calculados, 

qe (calc.), obtidos por estes métodos, podem ser contrastados com os valores das 

capacidades adsortivas experimentais, afirmando que, se existirem largas discrepâncias 

entre eles, a reação não pode ser classificada de ordem n, mesmo com altos valores no 

coeficiente de correlação.   

Devido à existência de discrepâncias entre valores de qe calculados pelo modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem e os dados de adsorção dos BTEX obtidos 

experimentalmente, bem como baixos valores nos coeficientes de correlação, o modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem não foi apropriado para descrever o processo de 

adsorção. No entanto, os valores de capacidade de adsorção calculados qe(calc.), 

aplicando o modelo cinético de pseudo-segunda ordem foram semelhantes aos 

encontrados experimentalmente qe (exp.), bem como os altos valores dos coeficientes de 

correlação. Isso mostra a aplicação desse modelo no processo de adsorção dos BTEX. 
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Tabela 5. Comparação dos modelos cinéticos de pseudo-primeira e segunda ordem na adsorção 
dos BTEX em Turfa. 

Composto qe (exp.) qe (calc.) k 1 (min -1 ) r2
qe (calc.) k 2 (g µg-1 min-1) r2

Benzeno 6,95 1,88 0,016 0,705 7,14 0,021 0,999
Tolueno 8,99 1,18 0,009 0,784 9,00 0,029 0,999

Etilbenzeno 7,11 0,95 0,014 0,589 7,41 0,030 0,997
m,p-Xilenos 9,07 1,29 0,024 0,847 9,30 0,056 0,999

o-Xileno 6,45 0,57 0,012 0,453 6,41 0,105 0,999

BTEX total 38,57

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem

 
 
 
Tabela 6. Comparação dos modelos cinéticos de pseudo-primeira e segunda ordem na adsorção 
dos BTEX em serragem de Angico. 
 

Composto qe (exp.) qe (calc.) k 1 (min -1 ) r2
qe (calc.) k 2 (g µg-1 min -1 ) r2

Benzeno 2,21 1,36 0,012 0,865 2,57 0,0120 0,987
Tolueno 4,25 0,08 0,003 0,179 4,58 0,032 0,985

Etilbenzeno 3,69 0,02 -0,010 0,218 3,52 0,420 0,999
m,p-Xilenos 11,43 2,08 0,005 0,472 11,05 0,067 0,996

o-Xileno 9,72 4,27 0,009 0,825 9,92 0,006 0,982

BTEX total 31,29

     Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem

 
 

 

5.2.3 - Isotermas de adsorção 

 

No interesse pelo conhecimento e aspecto da remoção dos BTEX por 

adsorventes, é importante estabelecer a correlação mais apropriada para os dados de 

equilíbrio propostos pelo sistema. As isotermas de adsorção são usadas para esse 

propósito, pois estabelecem a relação da concentração do composto na solução e nas 

partículas do adsorvente em certa temperatura. 

Existem diversos modelos de isotermas de adsorção, porém algumas são mais 

conhecidas. Freundlich e Langmuir são as isotermas mais comumente aceitas e 

utilizadas (Ismadji et al., 2009 ; Wang et al., 2009).  

A isoterma de Langmuir assume uma monocamada do adsorvato na superfície 

homogênea do adsorvente com sítios idênticos e energias uniformes de adsorção. A 

forma original do modelo de Langmuir é dada pela equação 5: 
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 �� � ��á����

�����
                                              Equação 5 

 

A partir da equação (5) pode-se, deduzir a equação linear da isoterma de 

Langmuir (equação 6): 

 

��

��
� �

��á��
� ��

��
                                                        Equação 6 

 

onde Ce  é a concentração dos BTEX no equilíbrio (µg L-1), qe é a quantidade adsorvida 

no equilíbrio (µg g-1); Qmáx (µg g-1) e b (L µg-1) são constantes relacionadas com a 

capacidade de adsorção máxima e energia de adsorção, respectivamente. O gráfico 

linear Ce/qe vs Ce, confirma a validade do modelo de Langmuir, onde pela equação da 

reta obtém a inclinação 1/Qmáx e intercessão 1/Qmáx b.  

A isoterma de Freundlich é uma equação empírica útil para descrever sistemas 

de adsorção em multicamadas com superfícies heterogêneas, sugerindo que a energia de 

adsorção decresce logaritmicamente à medida que a superfície vai se tornando coberta 

pelo soluto, o que diferencia da equação de Langmuir. A forma original do modelo de 

Freundlich é dada pela equação 7: 

 

�� � ��
����/�                                             Equação 7 

 

A partir da equação (7) pode-se, deduzir a equação linear da isoterma de 

Freundlich ( equação 8): 

 

 !"�� �  !"�# � �

� 
 !"��                                   Equação 8 

 

onde Ce (µg L-1) é a concentração do c no equilíbrio; qe (µg g-1) é quantidade dos BTEX 

adsorvida no equilíbrio; KF e n são constantes do sistema, relacionadas com a 

capacidade de adsorção dos compostos nos adsorventes  por unidade de concentração no 

equilíbrio e intensidade de adsorção, respectivamente, sendo obtidas pela intercessão e 

inclinação da relação linear de log qe vs log Ce. 

Observa-se nas Tabelas 7 e 8 que os dados de adsorção se ajustaram ao modelo de 

Freundlich, apresentando boa correlação linear na faixa de concentração estudada (5-
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400 µg L-1), com r2 entre 0,947 e 0,996 para adsorção dos BTEX em serragem de 

angico, e 0,968 e 0,985 para adsorção dos BTEX em turfa, no tempo de equilíbrio 

estudado ( angico:120 minutos e turfa: 150 minutos), afirmando pelo modelo descrito 

que a remoção ocorre em multicamadas, com superfície heterogênea e sítios ativos com 

diferentes energias de ligação. 

 

Tabela 7. Dados de Adsorção dos modelos de Langmuir e Freundlich para serragem de Angico. 
 

Composto Qmáx (µg g-1) b (L µg-1) r2
n KF (µg g-1) r2

Benzeno 13,89 0,002 0,099 1,220 0,043 0,947
Tolueno 18,52 0,002 0,304 0,878 0,021 0,978

Etilbenzeno 4,0x10-4 222,22 0,012 0,974 0,082 0,992
m,p-Xilenos 111,11 0,001 0,29 0,942 0,128 0,996

o-Xileno 0,170 1179,2 0,164 1,042 0,184 0,995

FreundlichLangmuir

 

Tabela 8. Dados de Adsorção dos modelos de Langmuir e Freundlich para Turfa. 

Composto Qmáx (µg g-1) b (L µg-1) r2
n KF (µg g-1) r2

Benzeno 24,63 0,003 0,419 0,925 0,077 0,968
Tolueno 256,4 0,001 0,030 0,967 0,172 0,985

Etilbenzeno 79,36 0,003 0,319 1,032 0,249 0,987
m,p-Xilenos 217,4 0,003 0,018 0,906 0,531 0,940

o-Xileno 111,11 0,002 0,137 0,912 0,182 0,981

FreundlichLangmuir

 

Segundo Ismadji et al. (2009), em média, uma adsorção favorável tende a uma 

constante de Freundlich, n, entre 1 e 10. Um maior valor de n (menor valor de 1/n) 

implica em maior interação entre adsorvato e adsorvente, enquanto que n igual a 1 

indica adsorção linear levando a idêntica energia de adsorção para toda a superficie. 

O valor de n menor que 1 sugere a presença de uma isoterma com curva côncava, na 

qual há uma afinidade com o solvente. Dentro deste tipo de isoterma há um aumento da 

energia de acordo com o aumento da concentração de adsorvente na superfície. 
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5.3 - Validação  

 

Segundo Lanças 2004, validar um sistema é dar ao mesmo validade, 

credibilidade, confiança. É principalmente assegurar que o sistema funcione de forma 

adequada dentro das condições de análise a qual foi validado, conhecendo as limitações 

do meio, e dentro desse limite determinar o processo de validação. 

A validação é composta por um conjunto de ensaios destinados a verificar se um 

determinado método analítico produz resultados confiáveis e adequados aos objetivos 

propostos. Resultados não confiáveis podem levar a falsas interpretações e conclusões 

indevidas. Se esses erros não são óbvios, podem permanecer escondidos durante todo o 

estudo, causando prejuízos a credibilidade do trabalho desenvolvido (Gaujac, 2006; 

Ribani, 2004). 

Em virtude da importância da validação de um método em todo o campo da 

química analítica, procedimentos de orientação sobre este assunto foram emitidos por 

diversas organizações nacionais e conferências internacionais. No Brasil, há duas 

agências acreditadoras, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o 

INMETRO (Instituto Nacional Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). 

Embora não haja um consenso sobre quais parâmetros devem ser incluídos em 

um processo de validação de um método analítico, pelo menos os seguintes 

normalmente fazem parte da maioria dos processos de validação: exatidão, precisão, 

linearidade, sensibilidade, especificidade, seletividade, robustez, limite de detecção e 

limite de quantificação ( Lanças, 2004). 

Os parâmetros determinados neste trabalho com a finalidade de validar o método 

analítico foram: exatidão (recuperação), precisão (coeficiente de variação), linearidade 

(coeficiente de determinação da curva analítica), sensibilidade (limite de detecção e 

limite de quantificação). 

 

5.3.1 - Exatidão 

 

A exatidão representa a concordância entre os resultados individuais e os valores 

considerados verdadeiros em determinados ensaios. Pode ser estimada de diversas 
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formas: por intermédio do uso de uma amostra certificada cuja concentração do analito 

de interesse é conhecida (padrões certificados); comparação com os resultados obtidos 

utilizando-se uma segunda metodologia, já estabelecida com exatidão e precisão 

conhecidas; ou ensaios de recuperação, padrões de interesse adicionados a matriz, que 

são extraídos e possivelmente quantificados (Ribani et al., 2004).  

A ANVISA recomenda que este parâmetro seja estimado como a razão entre o 

valor obtido e o valor adicionado das concentrações estabelecidas para os ensaios 

(equação 9), em três níveis: alta, intermediária e baixa, e no mínimo com determinações 

em triplicata (Ribeiro, 2008).   

$%&'()ã� � +&��, �-'()�

+&��, &)(.(�/&)�
% ���                                              Equação 9 

 
 

De acordo com Ribani et al. (2004), a eficiência do método pode variar em 

função dos níveis de concentração da substância, e a recuperação, representando a 

exatidão, pode diferir substancialmente entre valores altos e baixos. Na maioria dos 

procedimentos analíticos de validação, recuperações dentro da faixa de 70-120%, com 

precisão de até ± 20% são aceitas. Para matrizes complexas estes valores podem ser de 

50-120% de recuperação, com precisão de até ± 15%. Um exemplo de matriz complexa 

é a água produzida, onde está presente, não apenas compostos orgânicos voláteis 

monoaromáticos, como os BTEX, mas também uma infinidade de hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA), ácidos orgânicos, fenóis, metais pesados e alta 

concentração salina (Dórea et al., 2007).  

A avaliação da exatidão do método desenvolvido foi realizada por meio de 

ensaios de fortificação de amostras de água produzida em três níveis de concentração: 

5,00; 50,00 e 150,0 µg L-1 (Tabela 9), em uma série de três replicatas para cada nível.  

O método otimizado apresentou valores satisfatórios de recuperação em todos os 

níveis de concentração estudados.  
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Tabela 9. Valores de exatidão média dos BTEX em água produzida por CG/DIC. 

Analito Concentração (µg L-1) Exatidão (%)

5 93,20
Benzeno 50 101,7

150 91,62
Média 95,51

5 87,73
Tolueno 50 98,68

150 90,87
Média 92,43

5 86,43

Etilbenzeno 50 105,8
150 89,55

Média 93,92
5 87,60

m,p-Xileno 50 103,0
150 90,94

Média 93,84

5 89,86

o-Xileno 50 110,1
150 94,14

Média 98,02

 

5.3.2 - Precisão 
 

A precisão é a concordância entre uma série de medidas obtidas, a partir da 

amostragem de uma mesma amostra homogênea, nas condições prescritas. Seu valor 

numérico é estimado pelo desvio padrão relativo, ou DPR, ainda conhecido como 

coeficiente de variação (CV), ou ainda pela sigla RSD proveniente do inglês “relative 

standard deviation” e seu cálculo é realizado como descrito na equação 10:  

01
%��3 456
%� � 7

%8
  % ���                                  Equação 10 

s = desvio padrão  
x8 = valor médio do total de medidas 
 

A Tabela 10 mostra que os coeficientes de variação se apresentaram na faixa de 
3,64 a 5,23% para todos os compostos estudados, bem abaixo dos 15% para matrizes 
complexas. 
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Tabela 10. Valores de precisão média dos BTEX em água produzida por CG/DIC. 

Analito Concentração (µg L-1) CV (%)

5 3,89

Benzeno 50 5,60

150 5,22

Média 4,90

5 4,21

Tolueno 50 4,02

150 4,52

Média 4,25

5 8,12

Etilbenzeno 50 2,88

150 4,69

Média 5,23

5 4,45

m,p-Xileno 50 4,14

150 4,58

Média 4,39

5 3,97

o-Xileno 50 3,17

150 3,78

Média 3,64

 
 

 
 
5.3.3 – Linearidade 
 
 

Linearidade representa a aptidão do método a fornecer resultados proporcionais 

à concentração da substância em análise dentro de um intervalo definido como faixa de 

trabalho. Pois a relação entre a concentração do analito na amostra e a resposta 

correspondente a área no cromatograma, dificilmente são conhecidas sem a utilização 

de uma curva analítica. 

Entretanto, com esse estudo foi verificado se a linearidade do método era 

adequada a uma concentração superior, à concentração que se desejava trabalhar. 

Soluções aquosas de BTEX nas concentrações de 1,00; 5,00; 10,00; 25,00; 50,00; 

100,0; 150,0; 200,0; 300,0 e 400,0 µg L-1 foram injetadas, obtendo coeficientes de 

determinação linear (r2) superiores a 0,998 para ambos os analitos.  
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A Tabela 11 apresenta os valores dos coeficientes de determinação e as equações 

da reta para cada BTEX e a Figura 20(a-e) apresenta a curva analítica para Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno, m-p-Xilenos e o-Xileno, respectivamente. 

Tabela 11. Linearidade para BTEX na faixa de concentração de 1,00 a 400,0 µg.L-1. 

Analitos Equações
Benzeno y= 37,865x + 53,548 0,9997
Tolueno y= 42,982x + 55,580 0,9997
Etilbenzeno y= 49,542x - 41,532 0,9987
m,p-Xilenos y= 47,932x + 39,472 0,9997
o-Xileno y= 44,312 x + 56,006 0,9997

Coeficientes de Correlação (r2)

 

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
- 2 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

2 0 0 0 0

A
re

a 
(µ

V
 m

in
-1

)

C o n c e n t r a ç a o  ( µ g  L - 1 )

B e n z e n o

y = 37,865x + 53,548
       r 2 = 0 , 9 9 9 7

 

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
- 2 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

2 0 0 0 0

y = 42,982x + 55,580
       r 2 = 0 , 9 9 9 7

A
re

a 
(µ

V
 m

in
-1

)

C o n c e n t r a ç a o  ( µ g  L - 1 )

T o lu e n o

 

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
- 2 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

2 0 0 0 0
E t i l b e n z e n o

A
re

a 
(µ

V
 m

in
-1

)

C o n c e n t r a ç a o  ( µ g  L - 1 )

y = 49,542x - 41,532
       r 2 = 0 , 9 9 8 7

 



44 
 

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
- 2 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

2 0 0 0 0

m , p - X i l e n o

A
re

a 
(µ

V
 m

in
-1

)

C o n c e n t r a ç a o  ( µ g  L - 1 )

y = 47,932x + 39,472
       r 2 = 0 , 9 9 9 7

 

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
- 2 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

2 0 0 0 0

o - X i l e n o

A
re

a 
(µ

V
 m

in
-1

)

C o n c e n t r a ç a o  ( µ g  L - 1 )

y = 44,312x + 56,006
       r 2 = 0 , 9 9 9 7

 

Figura 20. Linearidade obtida com a matriz água produzida entre 1,00 e 400,0 µg L-1, para a) 
Benzeno, b) Tolueno, c) Etilbenzeno, d) m,p-Xileno e e) o-Xileno. 

 
 
 
5.3.4 - Limite de Detecção e Quantificação (LD e LQ) 

O limite de detecção é a menor concentração da espécie de interesse que pode 

ser detectada pela técnica instrumental, porém, não quantificada com seu valor exato. O 

limite de quantificação é a mais baixa concentração que pode ser quantificada dentro 

dos limites de precisão e exatidão do método durante as operações de rotina do 

laboratório. O LD e LQ podem ser calculados através de diferentes técnicas: método 

visual, método sinal-ruído, método baseado na curva analítica (Ribani et al., 2004). 

Neste trabalho, os limites de detecção e quantificação foram determinados pelo 

método visual, no qual se baseia na adição de concentrações conhecidas do analito de 

interesse, de modo a diferenciar entre ruído e sinal. Com esse método, os limites de 

detecção, LD, ficaram abaixo de 0,2 µg L-1 e os limites de quantificação, LQ, acima de 

0,3 µg L-1, para todos os compostos, como mostrado na Tabela 12. 
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Tabela 12. Limites de detecção e quantificação dos BTEX realizados por CG/DIC. 

Analito LD (µg L -1) LQ (µg L -1)
Benzeno 0,09 0,35
Tolueno 0,18 0,35
Etilbenzeno 0,13 0,27
m,p-Xileno 0,16 0,29
o-Xileno 0,13 0,35

 

5.4 – Determinação de BTEX em água de poços artesianos 

 

As amostras de água coletadas nos poços artesianos dos postos de combustíveis 

apresentaram valores de concentração abaixos do nível de detecção para os BTEX. De 

acordo com as diretrizes do CONAMA, os postos de abastecimentos devem apresentar 

relatórios periódicos aos órgãos responsáveis para emissão da licença. Segundo a 

ADEMA, órgão responsável por fiscalizar esses estabelecimentos no estado, não 

existem registros de vazamentos ou contaminação por combustível em águas 

subterrâneas. 

 

5.5 - Aplicação dos adsorventes na remoção dos BTEX em água produzida 

 

A Tabela 13 apresenta a composição média da água produzida coletada na 

cidade de Carmópolis, estado de Sergipe. A temperatura de 47,5 ºC, pH medido foi de 

5,9, a condutividade elétrica 116,6 mS cm-1, concentração de sólidos totais dissolvidos 

159,7 g L-1 e teor de óleos e graxas (TOG) 76, 3 mg L-1. 
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Tabela 13. Concentrações médias de algumas espécies inorgânicas presentes na água produzida 
coletada na cidade de Carmópolis/SE. Análise realizada no cromatógrafo de íons, marca 
DIONEX, modelo ICS 3000. 

Parâmetros Concentração (mg L-1) 
Cl- 58486 
Br- 192,0 
NO3- 12,45 
SO4

2- 39,96 
Li+ 2,17 
Na+ 32408 
K+ 551,0 
Mg2+ 1048 
Ca2+ 1792 
F- *ND 
NO2

- *ND 
PO2

3- *ND 
NH4

+ *ND 
      

*ND= Não detectado 

 

A Figura 21 mostra o cromatograma dos BTEX determinados na água 

produzida, onde foram obtidas altas concentrações para Benzeno de 1185 µg L-1, 

Tolueno 955,1 µg L-1, Etilbenzeno 142,5 µg L-1, m,p-Xilenos 161,4 µg L-1 e o-Xileno 

82,82 µg L-1. Esses valores encontrados corroboram com as concentrações encontradas 

por Dórea et al., 2007 e mostram-se muito superiores aos permitidos pela Resolução 

357 do CONAMA para descarte em corpos aquáticos. 

 

 

Figura 21. Cromatograma CG/DIC obtido para BTEX em água produzida. 
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Os resultados apresentados na Tabela 13 expressam principalmente a presença 

de sais em altas concentrações, os quais são compostos comuns em água produzida 

(Lima et al., 2009). O teor de sólidos totais dissolvidos (159,7 g L-1) mostra também a 

presença de diversos íons na matriz.  

A remoção dos BTEX presentes na água produzida foi avaliada nas mesmas 

condições dos experimentos com padrões, e as capacidades de adsorção para cada 

composto foram determinadas utilizando a turfa e serragem de angico como 

adsorventes. Os experimentos foram realizados em duplicata. 

Os resultados apresentados na Tabela 14, referentes as capacidades de adsorção 

dos BTEX nos dois adsorventes, mostram que a concentração influencia no processo de 

adsorção. Como a concentração dos analitos na água produzida é muito mais alta que 

nos estudos de adsorção utilizando padrões analíticos (100,0 µg L-1), com exceção para 

o-Xileno, onde a concentração na água produzida foi de 82,82 µg L-1, foi verificado 

uma maior adsorção para mesma massa dos adsorventes.  

Tabela 14. Avaliação da adsorção dos BTEX em água produzida por turfa e serragem de 
angico. 

Compostos q (µg g-1) % Remoção q (µg g-1) %Remoção
Benzeno 49,9 32,4 29,7 20,2
Tolueno 62,1 50,0 42,9 36,4
Etilbenzeno 11,7 63,0 9,2 52,8
m,p-Xilenos 14,2 67,8 11,4 57,8
o-Xileno 6,7 61,8 5,6 53,7
Total 144,6 98,8

TURFA ANGICO

 

Analisando os dados referentes aos BTEX presentes na água produzida, onde a 

concentração foi bem maior em relação à concentração utilizada no estudo de adsorção 

com soluções padrão, houve um aumento significativo na capacidade de adsorção, q, 

utilizando tanto a turfa como a serragem de angico como adsorventes. Esses valores 

podem ser comparados com os apresentados na Tabela 4, dos valores referentes a 

capacidade de adsorção em solução mista. Também, o aumento de q foi bem maior para 

a turfa quando comparado com a serragem de angico. Os resultados mostram que, 

apesar da alta concentração salina e presença de outros compostos orgânicos na água 

produzida, a remoção dos compostos não sofreram redução. Provavelmente o aumento 

da força iônica do meio tenha facilitado a migração do adsorvato. 
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Em geral, comparando os valores de capacidade de adsorção e percentagens de 

remoção, a turfa mostrou ser um melhor adsorvente, em relação à serragem de angico, 

para remediação de compostos orgânicos voláteis, como BTEX. Entretanto, pode-se 

afirmar que ambos adsorventes mostraram resultados satisfatórios frente à remoção dos 

BTEX em água produzida, visto que eles não foram submetidos a qualquer tratamento 

químico. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A otimização e validação do método cromatográfico apresentaram bons 

resultados com exatidão acima de 90%, precisão abaixo de 6%, linearidade com 

coeficiente de determinação (r2) acima de 0,998, limite de detecção entre 0,09 - 0,18 µg 

L-1 e limite de quantificação entre 0,27 - 0,35 µg L-1.  

Os pirogramas da turfa apresentaram predominância de grupos alifáticos e 

triterpenos pentacíclicos e na serragem de angico de grupos metoxilas. 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem foi o que mais se ajustou para os 

dois adsorventes testados, com valores de capacidade de adsorção experimentais e 

calculados semelhantes e coeficiente de determinação, r2, variando entre 0,982 – 0,999 

para a serragem de angico e 0,997 – 0,999 para turfa. 

Os resultados da adsorção se ajustaram melhor a isoterma de Freundlich, 

apresentando coeficientes de determinação, r2, entre 0,947- 0,996 para a serragem de 

angico e 0,968-0,985 para turfa. 

Os experimentos cinéticos realizados com soluções padrão mista de BTEX 

mostraram que os valores de capacidade de adsorção não variaram significativamente 

para os dois adsorventes com q de 24,06 µg g-1 e 25,95 µg g-1 para a serragem de angico 

e turfa, respectivamente. 

Contudo, quando utilizada amostra real de água produzida, os dois adsorventes 

apresentaram valores de capacidade de adsorção muito superiores e díspares, 98,8 µg g-1 

e 144,6 µg g-1, para a serragem de angico e turfa respectivamente.  

Considerando a complexidade da matriz e que os adsorventes não sofreram 

nenhum tipo de tratamento prévio, pode-se afirmar que os mesmos possuem grande 

potencial para aplicação na remediação de BTEX. 
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7 - PROPOSTAS FUTURAS 

• Avaliar a combinação dos adsorventes em diferentes proporções na remoção de 

BTEX em água produzida; 

• Caracterizar por pirólise as frações húmicas da turfa em diferentes 

profundidades; 
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