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RESUMO 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são compostos orgânicos 

amplamente estudados devido a sua toxicidade e atividade carcinogênica. Podem ser 

detectados em alta concentração em sedimentos marinhos e águas residuais e 

poluídas, sendo assim usados como bioindicadores para a indústria de petróleo e 

como indicadores de poluição ambiental. Neste trabalho investigou-se a presença dos 

16 HPAs de maior prioridade, segundo a EPA (Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos), em amostras de água que passaram por um processo de separação 

de óleo em postos revendedores de combustíveis, nas cidades do Rio de Janeiro e 

Niterói. Os analitos foram separados da matriz aquosa por extração líquido-líquido em 

funil de separação usando diclorometano e foram reconstituídos em iso-octano para 

a determinação por meio de cromatografia a gás com detector de ionização por 

chama. O método apresentou resultados satisfatórios para a determinação de 11 dos 

16 HPAs. Os limites de detecção e quantificação do método variaram de 0,04 a 2,46 

mg L-1 e de 0,15 a 8,20 mg L-1, respectivamente. Acenafteno e o fluoreno foram 

detectados em todas as amostras. O benzo[a]pireno apresentou concentrações 

preocupantes nas amostras coletadas no Rio de Janeiro, entre 17,19 ± 1,20 e 31,47 

± 3,90 μg L-1 estando acima da sua solubilidade em água e das concentrações 

máximas estipuladas por órgãos reguladores como a CONAMA. Dois dos 

estabelecimentos apresentaram grande quantidade de HPAs na água separada do 

óleo. No posto A foram quantificados 9 HPAs com concentrações que atingiram até 

31,47 ± 3,90 μg L-1 e no posto D foram quantificados 6 destes compostos com 

concentrações até 153,10 ± 86,55 μg L-1. Isto que representa um perigo à saúde e ao 

meio ambiente, já que após o tratamento, esta água pode entrar na cadeia alimentar 

e em ecossistemas.  

 

 

Palavras-chave: HPA, água, postos revendedores de combustíveis, extração líquido-

líquido, determinação, GC-FID. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are organic compounds widely studied for 

their toxicity and carcinogenic activity. These compounds can be detected at high 

concentrations in marine sediments and waste and polluted waters, thus being used 

as bio-indicators for the oil industry and as environmental pollution indicators. This 

work investigated the presence of the 16 priority PAH, according to EPA 

(Environmental Protection Agency of the United States), in water samples that 

underwent an oil separation process at gas stations in the cities of Rio de Janeiro and 

Niterói. The analytes were separated from the aqueous matrix by liquid-liquid 

extraction in a separatory funnel using dichloromethane and reconstituted into iso-

octane for analysis by gas chromatography with flame ionization detector. The method 

presented suitable results for the determination of 11 of the 16 PAH. The method 

detection and quantitation limits ranged from 0,04 to 2,46 mg L-1 and from 0,15 to 8,20 

mg L-1, respectively. Acenaphthene and fluorene were detected in all samples. 

Benzo[a]pyrene presented troublesome concentrations in the samples collected in Rio 

de Janeiro, between 17,19 ± 1,20 and 31,47 ± 3,90 μg L-1, being above its water 

solubility and its maximum concentrations stipulated by several regulatory institutions, 

such as CONAMA. Two of the locations studied presented large amounts of PAH in 

the water separated from oil. At gas station A, 9 PAHs with concentrations up to 31,47 

± 3,90 μg L-1 were quantified, and at gas station D, 6 of these compounds were 

quantified at concentrations up to 153,10 ± 86,55 μg L-1. This is a danger to human 

health and the environment, since after treatment, this water can enter the food chain 

and ecosystems.  

 

Keywords: PAH, water, gas stations, liquid-liquid extraction, determination, GC-FID. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Nome e estrutura dos 16 HPAs prioritários, de acordo com a EPA..............17 

Figura 2 - Esquema geral de uma SAO.......................................................................27 

Figura 3 - Mapa com as localizações das coletas de amostra; escala de 1,25 cm : 1 

km...............................................................................................................................34 

Figura 4 - Um dos postos revendedores de combustível aonde foi feita amostragem, 

com destaque para a canaleta e para a SAO..............................................................35 

Figura 5 - Esquema resumindo o processo de extração e concentração.....................38 

Figura 6 - Rampa de temperatura do forno do cromatógrafo: temperatura inicial de 40 

ºC mantida por 2 min, aquecimento a 6 ºC min-1 até 220 ºC; temperatura mantida por 

1 min e novo aquecimento a 8 ºC min-1 até 300 ºC; temperatura mantida por 5 min; 

aquecimento a 10 ºC min-1 até 320 ºC.........................................................................40 

Figura 7 - Cromatograma do padrão de calibração com concentração de 2,5 mg L-1 de 

cada HPA, com e sem zoom, obtido pela análise sob as condições descritas na seção 

4.5.1, para a identificação dos picos dos analitos e dos padrões internos...................44 

Figura 8 - Cromatograma do padrão de calibração com concentração de 125 mg L-1 

obtido pela análise sob as condições descritas na seção 4.5.1, para a identificação do 

pico do padrão surrogate............................................................................................45 

Figura 9 - Fronting presente no cromatograma das amostras A-1 (em baixo, em roxo) 

e A-2 (em cima, em azul) diluídas por 4 vezes, obtido pela análise sob as condições 

descritas na seção 4.5.1, e injeção de 1,0 μL. As amostras foram extraídas conforme 

as condições descritas na seção 4.4.1........................................................................46 

Figura 10 - Cromatogramas de um padrão de de 10 mg L-1 dos 16 HPAs e surrogate 

para a comparação dos volumes de injeção, obtidos pela análise sob as condições 

descritas na seção 4.5.1. Em cima, injeção de 1,0 μL e em baixo, injeção de 0,5 μL. 

Destaque para os picos do acenafteno e acenafteno-d10...........................................47 

Figura 11 – Cromatograma da amostra A-2 diluída em 4 vezes com volume de injeção 

de 1,0 μL (em cima, em azul) e de 0,5 μL (em baixo, em roxo)....................................48 



 
 

Figura 12 - Cromatogramas da amostra A-1 diluída por 2 vezes a diferentes taxas de 

aquecimento, e o padrão de 10 mg L-1 submetido ao método correspondente............49 

Figura 13 - Curva de calibração entre 125,0 a 200,0 mg L-1 para o surrogate 

acenafteno-d10, obtida pela análise do padrão sob as condições descritas na seção 

4.5.1............................................................................................................................51 

Figura 14 - Curvas de calibração na faixa de trabalho entre 2,5 a 15,0 mg L-1 para 

naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno e 

pireno, obtidas pela análise dos padrões sob as condições descritas na seção 

4.5.1............................................................................................................................53 

Figura 15 - Curvas de calibração na faixa de tranabalho entre 2.5 a 15.0 mg L-1 para 

benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, 

benzo[a]pireno, indeno[1,2,3-c,d]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e benzo[g,h,i]perileno, 

obtidas pela análise dos padrões sob as condições descritas na seção 4.5.1.............54 

Figura 16 - Cromatogramas dos brancos de extração com diclorometano, obtidos pela 

análise sob condições descritas na seção 4.5.1. Os brancos foram extraídos conforme 

as condições descritas na seção 4.4.1........................................................................57 

Figura 17 - Cromatogramas da amostra A sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1...............................58 

Figura 18 - Cromatogramas da amostra B sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1...............................58 

Figura 19 - Cromatogramas da amostra C sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1...............................59 

Figura 20 - Cromatogramas da amostra D sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1...............................59 

Figura 21 - Gráficos com a concentração dos 11 HPAs quantificados nos quatro 

estabelecimentos estudados......................................................................................63 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - 16 HPAs prioritários da EPA, algumas propriedades físicas e sua toxicologia 

de acordo com a IARC................................................................................................20 

Tabela 2 - Resultados dos testes de extração.............................................................43 

Tabela 3 - Parâmetros das equações de regressão linear para as curvas calibração 

para a determinação de HPAs por GC-FID.................................................................55 

Tabela 4 - Quantidade de surrogate, concentração dos 16 HPAs prioritários nos 

extratos orgânicos (mg L-1) e recuperação percentual de cada amostra.....................61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

Ac    Acenafteno 

Ac-d10   Acenafteno d10 

Ace    Acenaftileno 

An   Antraceno 

ANP   Agência Nacional de Petróleo 

BaA   Benzo[a]antraceno 

BaP   Benzo[a]pireno 

BbFluo  Benzo[b]fluoranteno 

BeP   Benzo[e]pireno 

BFl   Benzofluoreno 

BghiP   Benzo[g,h,i]perileno 

BkFluo  Benzo[k]fluoranteno 

BTEX   Benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

CE    Comunidade Europeia 

CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Cri    Criseno 

DiBahA  Dibenzo[a,h]antraceno 

EPA  Environmental Protection Agency of the United States (Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) 

Fluo    Fluoranteno 

Fe    Fenantreno 

FID    Flame ionization detector (Detector de ionização por chama) 

Fl   Fluoreno 

Fl-d10   Fluoreno-d10 



 
 

GC    Gas Chromatography (Cromatografia a gás) 

HMW   High molecular weight (Alto peso molecular) 

HPA    Hidrocarboneto policíclico aromático 

HPLC  High performance liquid chromatography (Cromatografia líquida 

de alta performance) 

IndP   Indeno[1,2,3-c,d]pireno 

IARC    International Agency for Research on Cancer 

LD    Limite de detecção 

LLE    Liquid-liquid extraction (Extração líquido-líquido) 

LMW   Low molecular weight (Baixo peso molecular) 

LQ    Limite de quantificação 

MS    Mass detector (Detector de massas) 

Naf    Naftaleno 

OMS    Organização Mundial de Saúde 

Pe   Perileno 

Pir   Pireno 

Pir-d10  Pireno-d10 

SAO    Caixa separadora de água e óleo 

SPE    Solid-phase extraction (Extração em fase sólida) 

VMP    Valor máximo permitido 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................15 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA................................................................................17 

2.1. HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS.................................17 

2.1.1. Definição geral.................................................................................................17 

2.1.2. Propriedades físico-químicas e toxicologia......................................................18 

2.1.3. Formação e presença no meio ambiente.........................................................22 

2.2. POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.........................................24 

2.2.1. Resolução CONAMA 273/2000.......................................................................24 

2.2.2. Vazamentos de óleos derivados do petróleo....................................................25 

2.2.3. Água em postos revendedores de combustíveis..............................................26 

2.3. MÉTODOS DE PREPARO E ANÁLISE DE AMOSTRAS AQUOSAS COM 

HPAs................................................................................................................29 

 

3. OBJETIVOS.........................................................................................................32 

3.1. OBJETIVO GERAL..........................................................................................32 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................32 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS....................................................................................33 

4.1. MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS............................................33 

4.2. AMOSTRAGEM...............................................................................................33 

4.3. PREPARO DAS SOLUÇÕES..........................................................................35 

4.3.1. Padrão surrogate.............................................................................................35 

4.3.2. Solução teste...................................................................................................36 

4.3.3. Padrões internos..............................................................................................36 

4.3.4. Padrões de calibração.....................................................................................36 

4.3.5. Amostras..........................................................................................................37 

4.4. EXTRAÇÃO.....................................................................................................37 

4.4.1. Teste de extração para a escolha do solvente..................................................37 



 
 

4.4.2. Extração das amostras....................................................................................38 

4.5. ANÁLISE..........................................................................................................39 

4.5.1. Condições cromatográficas.............................................................................39 

4.5.2. Implementação do método analítico................................................................40 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................................42 

5.1. EXTRAÇÃO.....................................................................................................42 

5.1.1. Teste de extração para a escolha do solvente..................................................42 

5.1.2. Extração das amostras....................................................................................43 

5.2. ANÁLISE..........................................................................................................44 

5.2.1. Implementação e ajuste do método analítico...................................................44 

5.2.2. Calibração e cálculos estatísticos....................................................................50 

5.2.3. Resultados das análises das amostras............................................................57 

 

6. CONCLUSÃO......................................................................................................66 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................68 

 

 

 



15 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural de valor inestimável. Além de indispensável para 

qualquer ecossistema, é vital na produção e um recurso estratégico para o 

desenvolvimento econômico. Depois de ser utilizada ela deve ser restituída ao seu 

ambiente natural de forma que não comprometa os possíveis usos que possam vir a 

ser feitos. O homem pode introduzir direta ou indiretamente substâncias que a 

contaminam e que diminuem sua qualidade, provocando um efeito negativo em seu 

equilíbrio nos ecossistemas (COSTA, 2014).  

O crescimento econômico de países em desenvolvimento vem aumentando 

devido à sua rápida urbanização e à expansão das atividades industriais. Juntamente 

a um crescimento econômico, existe um aumento da deterioração do ambiente 

urbano, principalmente pela poluição do ar e da água (BRETSCHGER e 

VINOGRADOVA, 2016). 

Atividades relacionadas à indústria de petróleo são responsáveis pela liberação 

de uma grande quantidade de compostos tóxicos ao meio ambiente, que podem 

causar impactos ambientais graves, principalmente aos corpos de água superficiais e 

subterrâneos (VEIGA, 2003). Os postos de combustíveis, empreendimentos muito 

comuns em centros urbanos, são classificados como hotspots, pois representam uma 

fonte potencial de contaminação urbana e causadora de impacto ambiental, devido ao 

risco de vazamentos de combustíveis no solo e em águas, e de incêndios e explosões. 

Deste modo, necessitam dar o devido tratamento à água contaminada com óleo 

(CONAMA, 2000; SMITH et al., 2000).  

Há uma grande preocupação com a contaminação do solo e da água por 

derramamento ou vazamento de derivados de petróleo, como gasolina, óleo diesel 

e/ou óleos lubrificantes em postos revendedores de combustíveis. Estes vazamentos 

podem ser tanto provenientes do sistema de armazenamento subterrâneo de 

combustível (SASC), que pode sofrer corrosão e liberar derivados de petróleo nas 

águas subterrâneas, quanto de bombas de abastecimento e de veículos, que geram 

efluentes que podem contaminar as águas superficiais. Dentre os compostos 

indicadores de contaminação ambiental por combustíveis derivados do petróleo se 
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encontram os hidrocarbonetos monoaromáticos e policíclicos aromáticos (GEBARA et 

al., 2013; COSTA, 2014). 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são um grupo de várias 

centenas de compostos orgânicos ubíquos, sendo detectados em águas, solos, 

vegetações, sedimentos e na atmosfera. Normalmente são encontrados como 

misturas complexas e não como um único composto e possuem alta persistência 

ambiental (ASTDR, 1995). Numerosos estudos indicam a sua presença no ambiente, 

com concentrações que variam amplamente de acordo com a matriz, o local de coleta 

e as condições ambientais (CCME, 2010). Muitos HPAs possuem forte toxicidade e 

alguns podem apresentar potencial atividade mutagênica e carcinogênica. Assim, eles 

são classificados como poluentes cruciais (MANOLI e SAMARA, 1999). 

A contaminação das águas por vazamentos de derivados de petróleo vem 

sendo muito discutida no Brasil e no mundo, bem como a a busca de alternativas para 

a minimização dos impactos causados por empreendimentos da indústria do petróleo. 

A necessidade de monitorar os HPAs e desenvolver metodologias para removê-los do 

meio ambiente é crescente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS 

2.1.1. Definição geral 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são um grupo de várias 

centenas de compostos orgânicos caracterizados pela presença de dois ou mais anéis 

aromáticos condensados. Muitos destes compostos possuem forte toxicidade e alguns 

podem apresentar potencial atividade mutagênica e carcinogênica, o que acarreta na 

imposição de regulamentos quanto a sua liberação no meio ambiente e de limites em 

águas ambientais e de abastecimento (CCME, 2010). São ubíquos, sendo detectados 

em águas, solos, vegetações, sedimentos e na atmosfera. Além disso normalmente 

são encontrados como misturas complexas e não como um único composto (ATSDR, 

1995). 

Suas estruturas são variáveis e em sua maioria são muito lipofílicos e semi-

voláteis na natureza (ATSDR, 1995). Podem afetar diretamente a saúde dos seres 

humanos e o meio ambiente e por isso despertam muito interesse científico.  

Centenas de HPAs diferentes já foram detectados, mas em geral as análises 

laboratoriais são restritas a 16 compostos que geram interesse, pois são classificados 

pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e pela União Europeia 

como poluentes prioritários por sua toxicidade e persistência ambiental (EPA, 2014). 

As estruturas destes HPAs estão apresentadas na Figura 1. 

 

 Figura 1 - Nome e estrutura dos 16 HPAs prioritários, de acordo com a EPA. 
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Diversos trabalhos indicam a presença destes compostos no ambiente, com 

concentrações que variam amplamente com a matriz, o local de coleta e o tipo de 

análise. Assim, muitos estudos vêm sendo realizados para compreender e minimizar 

a contaminação de HPAs.  

 

2.1.2. Propriedades físico-químicas e toxicologia 

As propriedades físico-químicas de cada HPA, bem como seu comportamento 

no meio ambiente e sua interação com a biota e o ser humano, são determinadas pelo 

seu sistema de elétrons π conjugados, que dependem do número de anéis aromáticos 

e da posição na qual estes se encontram (WICK et al., 2001). Quanto à sua estrutura 

molecular podem ser classificados como de baixo peso molecular (LMW) ou alto peso 

molecular (HMW). Os LMW incluem os HPAs de estruturas com 2 e 3 anéis e os HMW, 

os de estruturas com 4 ou mais aneis (EDOKPAYI et al., 2016). 

O transporte e particionamento dos HPAs no meio ambiente são muito 

influenciados por propriedades físico-químicas como os coeficientes de partição, a 

constante da lei de Henry, a solubilidade e a pressão de vapor.  

Coeficientes de partição são constantes empíricas que descrevem como um 

composto químico se distribui entre dois meios. A constante da lei de Henry é o 

coeficiente de partição água/ar, e expressa a taxa das concentrações de um composto 

na água e no ar, indicando sua volatilidade. Em estudos que envolvem contaminação 

por hidrocarbonetos de petróleo em águas e sedimentos, os seguintes coeficientes 

são importantes: octanol/água (Kow) e carbono orgânico/água (Koc). O Kow para um 

HPA indica seu potencial de se mover da água para um solvente orgânico e o Koc 

mede sua tendência de ser adsorvido pela fração de carbono orgânico em solos ou 

sedimentos (ASTDR, 1995).  

Quanto maior é o valor do Kow, ou de seu log, como muitas vezes é expresso, 

menor é a solubilidade do composto em água. Estes valores tendem a aumentar para 

cada HPA com o aumento do número de anéis benzênicos condensados. O naftaleno 

possui um valor de log de Kow de 3,40, enquanto o benzo[g,h,i]perileno tem este valor 

igual a 7,10 (WICK et al., 2011; VEIGA, 2003). 
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A solubilidade dos HPAs em água pode depender das características da matriz 

aquosa, como temperatura, pH, força iônica e quantidade de componentes 

dissolvidos, como por exemplo, carbono orgânico. Contudo os HPAs possuem, de 

modo geral, uma solubilidade relativamente baixa em água, que varia de 0,26 ng L-1 

a 31,6 mg L-1 para o benzo[g,h,i]perileno e para o naftaleno, respectivamente. Por 

causa dessa propriedade, estes compostos se associam a partículas de solo 

disponíveis em água marinha com uma magnitude variável e que é, dentre outras, 

relacionada com as propriedades físico-químicas do solo e dos HPAs. Além disso, se 

dissolvem bem em gorduras e óleos, inclusive no tecido adiposo de organismos vivos 

(WICK et al., 2011; VEIGA, 2003). 

De acordo com Wick et al. (2011) a pressão de vapor dos HPAs também é 

variável, podendo ir de 2,8 nPa para o dibenzo[a,h]antraceno a 11,9 Pa para o 

naftaleno. Os HPAs de maiores pressões de vapor são aqueles com menor número 

de anéis benzênicos e são mais suscetíveis a serem encontrados no ar atmosférico à 

temperatura ambiente, já que são mais voláteis. Em contrapartida aqueles de menores 

pressões de vapor são menos voláteis, e tendem a se associar a partículas.  

Em resumo, normalmente, com o aumento do número de anéis benzênicos 

condensados, o HPA tende a ser mais lipofílico e há uma diminuição em sua 

solubilidade em água e em sua volatilidade.  

Evidências de HPAs em organismos vivos, incluindo nos tecidos de plantas e 

animais vêm sendo relatadas, o que mostra como a sua presença é bastante difundida 

(MONTONE et al., 2016). Há registros também de HPAs encontrados em humanos e 

neste caso, alguns podem ser associados a vários tipos de cânceres, como de 

pulmão, bexiga, esôfago, pâncreas, pele, próstata e mama (CCME, 2010). Uma das 

formas pelas quais a exposição humana a estas substâncias pode ocorrer é através 

da fumaça do cigarro e por poluição urbana. Outra forma é através da ingestão de 

alimentos que possam ter sido contaminados por: fontes ambientais, como água, ar 

ou solo; processamento industrial; cozimento por diferentes métodos que produzem 

HPAs, como por exemplo a defumação (ASTDR, 1995). 

Existe uma correlação entre o número de anéis no composto e o seu nível de 

toxicidade, já que a carcinogenicidade dos HPAs geralmente aumenta com o aumento 
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do seu peso molecular, conforme Vela et al. (2012) publicaram. Desta forma, os 

compostos mais perigosos são os de alto peso molecular. 

A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classificou os HPAs 

prioritários conforme suas propriedades mutagênicas e carcinogênicas em humanos 

(tabela 1). Alguns desses contaminantes, como o benzo[a]pireno e o 

benzo[a]antraceno, estão incluídos no grupo 2B ou superior da IARC, sendo 

classificados como prováveis carcinogênicos ou carcinogênicos ao ser humano.  

Tabela 1 - 16 HPAs prioritários da EPA, algumas propriedades físicas e sua 

toxicologia de acordo com a IARC (VEIGA, 2003; IARC, 2016). 

HPA MM (g 

mol-1) 

PE 

(ºC) 

Log 

Kow 

Solubilidade 

(mg L-1)# 

Toxicologia 

(IARC)* 

Naftaleno, Naf 128,17 218 3,40 31,6 2B 

Acenaftileno, Ace 152,19 265 4,07 3,93 n.c. 

Acenafteno, Ac 154,21 279 3,92 3,47 3 

Fluoreno, Fl 166,22 293 4,18 1,98 3 

Fenantreno, Fe 178,23 340 4,50 1,29 3 

Antraceno, An 178,23 340 4,60 4,5 x 10-2 3 

Fluoranteno, Fluo 202,25 384 5,22 2,6 x 10-1 3 

Pireno, Pir 202,25 404 5,18 1,4 x 10-1 3 

Benzo[a]antraceno, 

BaA 

228,29 437,6 5,61 1,4 x 10-2 2B 

Criseno, Cri 228,29 448 5,91 2,0 x 10-3 2B 

Benzo[k]fluoranteno, 

BkFluo 

252,31 480 6,84 5,5 x 10-4 2B 

Benzo[b]fluoranteno, 

BbFluo 

252,31 481 6,12 1,2 x 10-3 2B 
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HPA MM (g 

mol-1) 

PE 

(ºC) 

Log 

Kow 

Solubilidade 

(mg L-1)# 

Toxicologia 

(IARC)* 

Benzo[a]pireno, BaP 252,31 496 6,50 3,8 x 10-3 1 

Indeno[1,2,3-c,d]pireno, 

IndP 

276,33 536 6,58 6,2 x 10-2 2B 

Dibenzo[a,h]antraceno, 

DiBahA 

278,35 524 6,50 5,0 x 10-3 2A 

Benzo[g,h,i]perileno, 

BghiP 

276,33 550 7,10 2,6 x 10-4 3 

Legenda: Massa molar (MM), ponto de ebulição (PE). 

# Solubilidade em água a 25ºC 

* International Agency for Research on Cancer. Classification Monographs, Volume 1-117, 

atualizado em 24 de outubro de 2016 (1: carcinogênico para humanos; 2A: provavelmente 

carcinogênico para humanos; 2B: possivelmente carcinogênico para humanos; 3: não 

classificável como carcinogênico para humanos; n.c.: não classificado). 

 

Algumas instituições, como a Comunidade Europeia e a CONAMA 

determinaram valores máximos permitidos (VMP) em água para HPAs. A Diretiva 

98/83/EC, da Comunidade Europeia estabelece um teor máximo de 0,010 µg L-1 para 

o BaP, e de 0,10 µg L-1 para o somatório de BbFluo, BkFluo, BghiP e IndP em águas 

destinadas para o consumo humano (CE, 1998). Já no Brasil, conforme a Resolução 

CONAMA nº 396/2008, estes valores são de 0,05 μg L-1 individualmente para cada um 

dos 7 HPAs prioritários que se destacam como carcinogênicos (BbFluo, BkFluo, IndP, 

BaA, BaP, Cri e DiBahA) (CONAMA, 2008). Em consonância, a resolução CONAMA 

nº420/2009 determina que concentrações de Naf e Fe acima de 140 μg L-1 nas águas 

subterrâneas devem ser investigadas por apresentar potencial risco à saúde. Além 

disso ela adota o padrão de 1,75 µg L-1 para o BaA e de 0,7 µg L-1 para o BaP 

(CONAMA, 2009). 
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2.1.3. Formação e presença no meio ambiente 

Existem três tipos principais de fontes de HPAs: biogênica, petrogênica e 

pirogênica. HPAs de fonte biogênica são produzidos naturalmente a partir de 

transformações de precursores biológicos. Os de fonte petrogênica são formados por 

processos geológicos lentos que formam petróleo bruto, carvão, betume, dentre 

outros. Já os de fonte pirogênica são formados a partir da queima incompleta de 

matéria orgânica durante diversas atividades e processos industrias. Fontes 

pirogênicas são a principal forma de emissão de HPAs (HUANG et al., 2014). Em 

geral, fontes petrogênicas produzem mais HPAs de baixo peso molecular, enquanto 

fontes pirogênicas produzem mais os de alto peso molecular (ZHI et al., 2015) 

HPAs podem ser liberados no meio ambiente por processos naturais, como 

atividade vulcânica e incêndios em florestas causados naturalmente. No entanto, as 

quantidades liberadas por estes processos são mínimas quando comparadas à 

produção destes compostos por fontes antropogênicas. Atividades como operações 

militares, queima de combustíveis fósseis e de resíduos residenciais, produção 

agrícola, produção de asfalto, efluentes industriais e vazamentos da indústria de 

petróleo e seus derivados, liberam quantidades muito significativas de HPAs no meio 

ambiente (MANOLI e SAMARA, 1999). 

Apesar de sua grande fonte em locais urbanos e industriais, também há 

registros de HPAs encontrados em concentrações relativamente altas em áreas mais 

remotas. Isto se dá pela sua capacidade de serem transportados por longas distâncias 

na água e no ar e por sua resistência à degradação nestes casos. O acúmulo e 

persistência dos HPAs no meio ambiente pode gerar efeitos nocivos tanto nos 

ecossistemas aquáticos quanto nos terrestres e sua emissão no ambiente urbano ou 

industrial pode afetar até mesmo os locais mais remotos (MANOLI e SAMARA, 1999; 

MONTONE et al., 2016). 

Grande maioria dos HPAs produzidos é liberado na atmosfera, onde se 

adsorvem às partículas suspensas no ar. O comportamento e destino de cada um 

depende de suas propriedades físico-químicas. Sua inserção no ambiente aquático 

ocorre principalmente por meio de deposição atmosférica, escoamento urbano, 
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efluentes industriais e domésticos e derramamento de petróleo. (HUANG et al., 2014; 

MANOLI e SAMARA, 1999). 

As águas podem ser classificadas como superficiais ou subterrâneas, de 

acordo com a sua localização no planeta. Águas superficiais são aquelas que, 

originadas pelas chuvas, se acumulam na superfície da Terra e sofrem escoamento 

superficial, formando, rios, lagos, pântanos, e etc.. Elas são a principal fonte de 

abastecimento de água para o consumo humano. Já águas subterrâneas são aquelas 

que penetram no solo e são armazenadas dentro de maciços rochosos, formando os 

aquíferos (USGS, 1998). 

Normalmente as concentrações individuais dos HPAs em águas superficiais se 

encontram na faixa de 50 ng L-1. Concentrações acima deste nível (que podem chegar 

até a faixa de 10 μg L-1) indicam que existe uma contaminação (OMS, 2003). Zhi et al. 

(2015) avaliaram o destino de HPAs nas águas do Lago Poyang, o maior lago de água 

doce da China. A concentração total de HPAs variou de 5,56 a 266,1 ng L-1, 

dependendo do local de amostragem. Isto, junto ao BaP que apresentou 

concentrações menores do que a limite, excluíram um possível risco de contaminação 

no lago. Houve predominância de compostos de baixo peso molecular, o que indicou 

que a fonte principal de HPAs neste lago é petrogênica. 

Awan et al. (2017) obtiveram concentração total HPAs variando de 0,17 a 

1348,35 ng L-1 em 25 campanhas de amostragem entre 2011 e 2014 no rio Monjolinho, 

localizado na região urbana central do estado de São Paulo. Estes valores indicam 

contaminação por HPAs em algumas áreas deste rio. No trabalho também foi 

observado um aumento das concentrações dos contaminantes ao longo do curso do 

rio na zona urbana. 

A quantidade de HPAs lixiviados do solo para águas subterrâneas é pouco 

significante, uma vez que estes compostos tendem a se adsorver fortemente ao 

material orgânico do solo. Entretanto, os HPAs podem chegar nessas águas, em 

locais aonde as águas superficiais se encontram altamente contaminadas. Quando 

isto ocorre, as concentrações são elevadas de 0 a 5 ng L-1 (na água subterrânea não 

contaminada) para até 10 μg L-1 (OMS, 2003). 
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Em águas residuais e efluentes estas concentrações tendem a ser muito mais 

altas. Edokpayi et al. (2016) avaliaram as concentrações e possíveis fontes dos 16 

HPAs prioritários de acordo com a EPA em águas e sedimentos de dois rios e duas 

estações de tratamento de água residual na África do Sul. A soma das concentrações 

dos HPAs variou de 13,17 a 26,38 mg L-1 e a principal fonte destes compostos foi 

identificada como sendo pirogênica. Efluentes de instalações voltadas para o 

tratamento de águas residuais foram considerados como de alta contribuição para os 

níveis de HPAs nas águas e sedimentos dos rios. De fato, as águas recuperadas 

nestas instalações podem ser descarregadas em rios sem uma remoção eficiente 

destes compostos, podendo afetar os ecossistemas. Além disso, se esta água for 

usada em sistemas de irrigação, os HPAs podem entrar na cadeia alimentar, o que 

representa riscos à saúde humana. Deste modo, antes de descarregar águas 

recuperadas de estações de tratamento, deve-se monitorar de forma rápida e acurada 

se a remoção dos HPAs foi feita de forma eficiente (ZHANG et al., 2016). 

 

2.2. POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS 

2.2.1. Resolução CONAMA 273/2000 

A resolução CONAMA nº 273/2000 considera que toda instalação e sistemas 

de armazenamento de derivados de petróleo e combustíveis configuram-se como 

empreendimentos potencialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais. 

Nela, estes empreendimentos são divididos principalmente entre: 

 Posto Revendedor: Instalação onde se exerce a revenda varejista de 

combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros, dispondo de 

equipamentos e sistemas para armazenamento de combustíveis e equipamentos 

medidores.  

 Posto de Abastecimento: Instalação que possui equipamentos e 

sistemas para o armazenamento de combustíveis automotivos, com registrador de 

volume apropriado para o abastecimento de equipamentos móveis, veículos 

automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou locomotivas; e cujos produtos 

são destinados exclusivamente ao uso do detentor das instalações ou de grupos 

fechados de pessoas físicas ou jurídicas.  
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A resolução CONAMA nº 273/2000 ainda analisa que: os vazamentos de 

derivados de petróleo e outros combustíveis podem causar contaminação de corpos 

de água subterrâneos e superficiais; a ocorrência de vazamentos vem aumentando 

significativamente nos últimos anos em função da manutenção inadequada ou 

insuficiente, da obsolescência do sistema e equipamentos e da falta de treinamento 

de pessoal. Portanto a legislação obriga os postos de combustíveis a passar por todas 

as etapas do licenciamento ambiental. 

Em caso de acidentes ou vazamentos que apresentem situações de perigo ao 

meio ambiente ou às pessoas, os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo 

estabelecimento, equipamentos, sistemas e os fornecedores de combustíveis que 

abastecem ou já abasteceram a unidade, devem responder pela adoção de medidas 

para controle da situação emergencial e para o saneamento das áreas impactantes. 

 

2.2.2. Vazamentos de óleos derivados do petróleo 

O petróleo é principalmente constituído de hidrocarbonetos alifáticos e 

aromáticos e pode conter ainda compostos com Nitrogênio, Enxofre e Oxigênio. Sua 

composição varia amplamente de acordo com as características geoquímicas do óleo 

bruto e do fracionamento sofrido por ele. De forma geral, ele é principalmente 

constituído de n-alcanos, que correspondem de 15 a 20% do total de hidrocarbonetos, 

e contém também hidrocarbonetos monoaromáticos e poliaromáticos. Sua 

composição média é: 54% de hidrocarbonetos saturados, 29% de hidrocarbonetos 

aromáticos, 14% de compostos com Nitrogênio, Enxofre e Oxigênio e 3% de outros 

compostos (VEIGA, 2003).  

Há uma grande preocupação com a contaminação do solo e da água por 

derramamento ou vazamento de gasolina, óleo diesel e/ou óleos lubrificantes, tanto 

provenientes de bombas de abastecimento e dos veículos quanto do sistema de 

armazenamento subterrâneo de combustível (SASC). Quando ocorre um vazamento, 

os compostos que exigem maior preocupação ambiental e os principais a serem 

identificados e quantificados são os hidrocarbonetos aromáticos. Dentre estes 

encontram-se tanto os monoaromáticos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno 

(BTEX) quanto os poliaromáticos, os HPAs. Uma das etapas do licenciamento 
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ambiental de postos revendedores de combustíveis é a análise da água subterrânea 

para se determinar as concentrações de HPAs e BTEX (GEBARA et al., 2013). 

 

2.2.3. Água em postos revendedores de combustíveis 

Os postos revendedores de combustíveis, também conhecidos como postos de 

gasolina, são estabelecimentos do setor de comércio e prestação de serviços que 

exercem atividades bastante diversificadas, que podem ir do abastecimento, troca de 

óleo, lavagem de veículos e reparo de peças à loja de conveniências. No Brasil, 

segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), existem mais de 72 mil postos 

de revenda de combustíveis registrados, sendo 1496 nas cidades do Rio de Janeiro e 

Niterói (ANP). Estes estabelecimentos, bem como oficinas de conserto de veículos, 

etc. são conhecidos como hotspots, pois possuem alto potencial de contaminação 

urbana e necessitam fornecer o devido tratamento da água contaminada com óleo 

(SMITH et al., 2000).  

Todas as áreas de abastecimento ou descarga de combustível de um posto 

revendedor de combustíveis devem ser delimitadas por canaletas capazes de 

conduzir os eventuais efluentes de derramamentos para um sistema de tratamento 

adequado (COSTA, 2014). Os pisos devem ser impermeáveis, limpos, nivelados e 

com caimento adequado, para permitir o escoamento de respingos, águas de lavagem 

de pisos e veículos e eventuais vazamentos para as canaletas. Estas áreas também 

devem ser abrigadas da chuva, pois evitando a mistura de água pluvial e água oleosa, 

impede-se que a rede coletora sofra o impacto destas águas residuais e não há 

sobrecarga da tubulação (COSTA, 2014; INEA, 2014). 

Os despejos contaminados com óleo, detergente e resíduo não podem ser 

lançados na rede de esgotos sem tratamento adequado. O descarte, deliberado ou 

mesmo acidental, de derivados de petróleo na rede pluvial ou de esgotos podem 

ocasionar explosões. Para evitar o descarte de águas contaminadas as empresas 

utilizam um sistema separador de água e óleo e três tipos de dispositivos devem ser 

instalados (INEA, 2014): 
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 Caixa retentora de areia: retém o material mais grosseiro, arrastado pela 

água. A lama retida e acumulada deve ser removida periodicamente e armazenada 

adequadamente para destino final apropriado em um aterro sanitário. 

 Caixa separadora de água e óleo: separa os óleos e graxas do restante 

do efluente. Após a separação de fases os óleos e graxas flutuantes são direcionados 

para a caixa coletora de óleo e a água vai para uma caixa de passagem, da qual é 

lançada na rede coletora de esgoto para sofrer posterior tratamento. 

 Caixa coletora de óleo: recebe o óleo proveniente da caixa separadora. 

Deve ser esvaziada periodicamente, e o óleo transportado por uma empresa 

licenciada para ser encaminhado para a reciclagem. 

A caixa separadora de água e óleo (SAO) é um sistema bastante simples, 

eficiente e de baixo custo de implantação. Deve ser estanque, impermeável e 

resistente aos resíduos oleosos presentes na água efluente, assim, modernamente é 

fabricada em polietileno. Geralmente é formada por uma caixa retentora de areia, 

uma caixa separadora e uma caixa coletora de óleo. O sistema é fundamental para a 

proteção ambiental e prevenção da contaminação do solo na área do posto (COSTA, 

2014) e deve sofrer limpezas periódicas para remoção de borras que geralmente 

depositam-se no fundo, comprometendo a eficiência da separação (INEA, 2014). 

Este sistema visa separar as águas somente dos óleos livres. Os óleos 

emulsionados, dissolvidos ou aderidos a sólidos não são separados pela SAO e 

necessitam tratamento adicional. O efluente deve chegar à caixa através de 

gravidade, já que seu bombeamento pode formar uma emulsão mecânica entre água 

e óleo, o que diminuiria a eficiência do sistema (COSTA, 2014). Na Figura 2 está 

representado o esquema geral de uma SAO. 

 

Figura 2 - Esquema geral de uma SAO (INEA, 2014). 
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Após ser separada do óleo, a água é conduzida para a caixa de passagem. 

Posteriormente é direcionada para uma estação de tratamento de esgoto (ETE), onde 

o efluente captado é submetido a uma série de processos até que a água tratada 

possa ser reutilizada para fins industriais e agrícolas ou devolvida ao meio ambiente 

sem riscos de afetá-lo.  

Os processos de tratamento secundário de uma ETE objetivam, dentre outros, 

reduzir a carga orgânica que possui alta toxicidade e a carga oleosa incluindo óleos 

emulsionados. A remoção da matéria orgânica é feita nos valos de oxidação onde os 

compostos orgânicos são biodegradados ou depurados por meio de oxidação 

biológica. No tanque de decantação ocorre a separação da fase líquida sobrenadante 

dos sólidos decantáveis formados ao fim do processo e que se depositam em seu 

fundo, formando o lodo. O lodo é recirculado com o intuito de aumentar a concentração 

dos microorganismos responsáveis pela biodegradação. Ao fim do processo 

secundário cerca de 85% da matéria orgânica é removida (UFRN). 

Zhang et al. (2016) avaliaram que a água recuperada em uma estação de 

tratamento de águas residuais teve a concentração de HPAs muito reduzida e que o 

processo de oxidação foi efetivo para remover traços destes compostos. Entretanto, 

nem sempre este tratamento é totalmente eficiente (EDOKPAYI et al. 2016). A água 

purificada que sai de uma ETE pode ser tratada para virar água potável e a presença 

de HPAs nesta água pode levar a outro risco, além da ingestão por seres vivos: a 

cloração como técnica de desinfecção pode levar à formação de HPAs clorados, 

compostos ainda mais tóxicos do que os HPAs principais (MANOLI e SAMARA, 1999). 

Alves et al. (2017) coletaram amostras de água que passaram por uma caixa 

separadora de água e óleo em postos de gasolina da região metropolitana do 

município de Recife, PE, e avaliaram a sua toxicidade para o peixe-zebra, animal 

muito presente no ambiente aquático local. O estudo mostrou que os HPAs 

fenantreno, naftaleno e criseno presentes nas frações solúveis do efluente são tóxicos 

para o peixe-zebra nos seus estágios iniciais de vida e, deste modo, estes compostos 

contribuem para a poluição do meio ambiente. 

A contaminação por HPAs em águas subterrâneas causada por vazamentos 

em tanques subterrâneos de postos revendedores de combustíveis foi estudada no 
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município de Campo Grande, RJ. Gebara et al. (2013) analisaram HPAs e BTEX em 

amostras de água subterrânea de 15 destes estabelecimentos. Dentre todos os 

poluentes, o benzeno foi o principal, se encontrando acima do VMP em todas as 

amostras nas quais foi quantificado. HPAs foram quantificados nas 7 amostras que 

apresentaram as maiores concentrações de BTEX, nenhum estando acima de seu 

VMP. O HPA mais encontrado foi o naftaleno. IndP, BghiP e DiBahA não foram 

detectados em nenhuma amostra. A soma das concentrações dos HPAs variou entre 

0,1 e 8,7 μg L-1. No trabalho concluiu-se que 50% das águas subterrâneas amostradas 

apresentam níveis preocupantes de BTEX. 

Postos revendedores de combustíveis são hotspots significativos para 

hidrocarbonetos. Pesquisas feitas nestes locais indicaram a existência de 37 

compostos tóxicos nos sedimentos das caixas separadoras e 19 na coluna de água 

da caixa separadora, sendo muitos destes HPAs (SCHUELER, 2000). 

Smith et al. (2000) coletaram 42 amostras de águas de chuva após escoamento 

urbano de uma rodovia, de um posto de gasolina e de um estacionamento de baixo e 

outro de alto volume de tráfego, no estado de Virginia, Estados Unidos. Para cada 

amostra, as fases aquosa e de sedimento suspenso foram separadas e analisadas 

para os 16 HPAs prioritários e o posto de gasolina produziu a maior carga total destes 

compostos. Em várias amostras, foram detectados um ou mais HPAs na fase aquosa 

em concentração acima da sua solubilidade em água, o que sugere a presença de 

partículas de tamanho coloidal capazes de sorver estes compostos ou de uma 

microemulsão de óleo e graxa. Ainda segundo os autores, separadores de água e 

óleo, devem ser implementadas em hotspots nas áreas urbanas para amenizar a 

potencial contaminação por HPAs.  

 

2.3. MÉTODOS DE PREPARO E ANÁLISE DE AMOSTRAS AQUOSAS COM 

HPAs 

A análise quantitativa, usando métodos cromatográficos, de compostos semi-

voláteis em águas ambientais requer sua extração e pré-concentração antes da 

análise (COELHO et al., 2008). Os métodos mais convencionais para a extração de 

HPAs de matrizes aquosas são a extração líquido-líquido (LLE) e a extração em fase 
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sólida (SPE). Em ambos os casos os analitos são transferidos da fase aquosa para 

um solvente orgânico, que é então evaporado até um volume pequeno para 

concentrá-los e abaixar os limites de detecção (GEBARA et al., 2013).  

Já para a análise, a cromatografia é a técnica universal e com melhores 

resultados. A cromatografia líquida de alta performance (HPLC) com detecção 

ultravioleta ou de fluorescência e a cromatografia a gás com detecção de 

espectrometria de massas (GC-MS) ou de ionização por chama (GC-FID) são as mais 

amplamente utilizadas (MANOLI e SAMARA, 1999).  

O cromatógrafo a gás (GC) permite a separação e análise qualitativa e 

quantitativa de substâncias em uma mistura, por sua interação com a fase 

estacionária. Tem como fase móvel um gás de arraste inerte e, para que a separação 

ocorra de modo eficiente, em geral é feita uma programação com aumento gradativo 

da temperatura da coluna. No detector FID compostos orgânicos na amostra são 

queimados por uma chama de Hidrogênio, que causa sua ionização e geração de uma 

corrente elétrica medida em um eletrodo. A comparação da área do pico do analito 

com uma curva de calibração permite a sua quantificação acurada (HARVEY, 2000). 

A LLE é um método mais antigo e robusto de extração, mas que ainda é 

utilizada em análises de alta precisão principalmente por conta da facilidade ao acesso 

dos materiais usados e dos baixos custos com equipamentos. Contudo ela requer um 

volume grande de amostra e usa grandes quantidades de solventes orgânicos, que 

são evaporados na concentração do analito e lançados na atmosfera, o que é 

prejudicial ao meio-ambiente. Ainda pode haver formação de emulsões, contaminação 

pelas vidrarias e perda do analito. As características de um bom solvente de extração 

incluem extrair o analito com alta eficiência e seletividade, ser inerte e 

preferencialmente não tóxico e ter uma densidade diferente da água para que haja 

uma separação bem distinta de fases. Em geral é feita usando n-hexano, tolueno, 

benzeno, diclorometano ou ciclohexano (MANOLI e SAMARA, 1999). 

Em 1996, a EPA propôs dois métodos de LLE para analitos semi-voláteis ou 

não-voláteis em água, sendo um contínuo e o outro feito em um funil de separação 

(EPA, 1996). Até hoje ambos são muito utilizados. Mais recentemente Crini et al. 

(2015) analisaram em nível de ultra-traço os 16 HPAs prioritários. Eles foram extraídos 



31 
 

 
 

por LLE de águas de estações de tratamento industrial e municipal e em seguida 

analisados com cromatografia a gás com detecção de espectrometria de massas em 

tandem (GC-MS-MS), que aumenta a sensibilidade do método. Edokpayi et al. (2016) 

também usaram a LLE com os solventes diclorometano e hexano na proporção de 1:1 

na LLE para extrair os 16 HPAs prioritários de rios e estações de tratamento de águas 

residuais. As amostras foram limpas com um cartucho de SPE e analisadas por GC-

MS. 

A SPE é uma técnica bastante eficaz e vem sendo muito usada para a extração 

e clean-up de HPAs de amostras de águas. É um método simples e rápido de extração 

e purificação que permite a análise de pequenos volumes de amostra sem a 

necessidade de um tratamento prévio. Neste processo a amostra passa pela fase 

estacionária e os analitos são separados de acordo com o grau no qual cada um é 

particionado ou adsorvido nesta fase (MANOLI e SAMARA, 1999). 

O primeiro registro do uso desta técnica para extrair HPAs de amostras de água 

foi de Ogan et al. (1978), que utilizaram uma pequena coluna com C18 como fase 

estacionária para separar 4 HPAs (Fluo, Pe, BaP, BghiP) de água potável. Em seguida 

estes foram dessorvidos e separados utilizando cromatografia líquida com um 

empacotamento de C18. Desde então a SPE vem sendo bastante utilizada para estes 

fins. Sun et al. (2015) identificaram os 16 HPAs prioritários usando SPE e GC-FID 

em um reservatório na China e verificaram a possibilidade de um risco carcinogênico 

potencial para os residentes locais. Zhi et al. (2015) e Vela et al. (2012) também 

extraíram estes compostos por SPE e os analisaram por HPLC. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho visou avaliar a situação das águas coletadas da caixa de 

passagem de diferentes postos revendedores de combustíveis nas cidades do Rio de 

Janeiro e de Niterói, com a quantificação, em amostras aquosas, dos 16 HPAs 

prioritários, segundo a EPA. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos consistiram em: 

 Utilizar um método analítico para determinar os HPAs nas amostras de água; 

 Aplicar uma metodologia EPA para a extração dos HPAs das matrizes aquosas; 

 Avaliar a situação dos postos revendedores de combustíveis onde foram 

coletadas as amostras. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido e realizado no Laboratório de Geoquímica 

Orgânica (LAGEOR), no Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense.  

 

4.1. MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS 

 Acetona “HPLC/Spectro grade” da Tedia; 

 Água ultrapura (Milli-Q da Millipore); 

 Balança analítica 210 g / 0,0001 g Adventurer da Ohaus; 

 Coluna cromatográfica TG-5MS 10m, I.D. 0,10 mm, filme 0,10 µm da Thermo 

Fisher Scientific; 

 Concentrador Turbo Vap da Biotage; 

 Cromatógrafo a gás com detector de ionização por chama Trace GC Ultra da 

Thermo Fisher Scientific; 

 Diclorometano “Absolv grade” da Tedia; 

 Iso-octano “Absolv grade” da Tedia; 

 Padrões deuterados: acenafteno-d10, fluoreno-d10 e pireno-d10 sólidos 99,9% 

de pureza da Sigma Aldrich; 

 Papel de filtro quantitativo JP40 da J Prolab 

 Software ChromQuest 5.0 da Thermo Fisher Scientific; 

 Solução TCL PAH MIX 2000 µg mL-1 da Sigma Aldrich;  

 Sulfato de sódio anidro “ACS grade” da Loba Chemie; 

 

4.2. AMOSTRAGEM 

Amostras de águas que passaram pelo processo de separação de óleo por uma 

SAO, foram coletadas de postos revendedores de combustível no período de 12 a 23 

de abril de 2017. As amostragens foram feitas em duplicata, e para cada alíquota 

foram utilizados dois frascos de vidro âmbar com volume de 65mL, totalizando 130mL 

por duplicata.  
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Os estabelecimentos foram escolhidos de acordo com a sua disponibilidade e 

facilidade de acesso. As localizações dos postos revendedores A, B, C e D, aonde 

foram recolhidas as amostras, se encontram na Figura 3. 

 

Figura 3 - Mapa com as localizações das coletas de amostra; escala de 1,25 

cm : 1 km (Fonte: Google Maps). 

Nos postos A, C e D foi possível apenas coletar a água da SAO, já que o 

estabelecimento não tinha acesso à caixa de passagem. Somente no posto B a água 

foi recolhida diretamente da caixa de passagem. Nos postos A, C e D, esta foi coletada 

do compartimento da SAO aonde é retida a água já separada do óleo. 

Nos postos A, B e D, a SAO era utilizada para separar os efluentes advindos 

da canaleta em volta da pista do posto revendedor. Contudo no posto C esta era 

destinada para o setor de troca de óleo, uma vez que o estabelecimento não possuía 

canaletas no setor de abastecimento, não dando tratamento adequado para os 

efluentes deste setor. Em todos os estabelecimentos a limpeza da SAO é feita 

periodicamente por uma empresa, que a abre a caixa, remove sua água e faz a 

remoção da borra depositada com uma pá. Na Figura 4, uma canaleta e uma SAO 

estão destacadas em um dos estabelecimentos. Estas caixas, em todos os 

estabelecimentos, eram constituídas por um sistema bastante antigo e robusto, 

constituído de metal, e não de polietileno. 
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Figura 4 - Um dos postos revendedores de combustível aonde foi feita 

amostragem, com destaque para a canaleta e para a SAO. 

As amostras foram armazenadas vedadas, sob resfriamento a 4ºC e ausência 

de luz até o momento do tratamento para a extração dos HPAs. 

 

4.3. PREPARO DAS SOLUÇÕES 

As soluções utilizadas no método foram preparadas de acordo com as 

recomendações dos métodos EPA 610, que dita métodos para a extração e análise 

de HPAs em amostras de água residual de efluentes industriais e municipais, e EPA 

8100, que dita métodos para a análise de HPAs por meio de GC-FID (EPA, 1984; 

EPA, 1986). 

 

4.3.1. Padrão surrogate 

O padrão surrogate utilizado foi o acenafteno-d10. Sua solução foi preparada a 

partir de 20 mg do padrão sólido que foi dissolvido em 10 mL de acetona, gerando 

uma solução de concentração 2000 mg L-1. Este padrão foi adicionado com um volume 

de 125 µL diretamente na amostra aquosa e, portanto, foi utilizado um solvente 

miscível em água na solução, a acetona. 
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4.3.2. Solução teste 

A solução teste foi preparada em água, a partir de 100 µL da solução estoque 

TCL PAH Mix dos 16 analitos com concentração de 2000 µg mL-1. Acetona foi usada 

como co-solvente na proporção de 20% para ajudar na solubilização dos HPAs em 

água. Foi preparado 1 L da solução, com concentração de 200 µg L-1. Esta solução 

passou pelas mesmas etapas de extração e concentração que posteriormente foram 

efetuadas nas amostras, com o objetivo de testar a metodologia. 

 

4.3.3. Padrões internos 

Foram escolhidos dois padrões internos, o fluoreno-d10 (Fl-d10) e o pireno-d10 

(Pir-d10), para as curvas de calibração dos 16 HPAs, que foram feitas pelo método de 

calibração por padrão interno. As soluções-mãe destes padrões foram preparadas 

adicionando-se 8,0 mg do padrão sólido em um balão de 10 mL e iso-octano até 

completar o volume do balão, gerando duas soluções de 800 mg L-1. Posteriormente, 

500 µL de cada uma foram adicionados em um vial, para formar solução de 1000 µL 

dos dois padrões internos, cada um com concentração de 400 mg L-1. 

 

4.3.4. Padrões de calibração 

As soluções padrão para as curvas de calibração dos HPAs e do surrogate 

foram preparadas a partir de diluições de duas soluções-mãe em iso-octano.  

A solução-mãe para a curva dos 16 HPAs prioritários, de concentração de 25 

mg L-1, foi preparada a partir da solução estoque TCL PAH MIX de concentração 2000 

µg mL-1 para cada HPA, em diclorometano e benzeno: em um balão volumétrico de 

10 mL foram adicionados 125 µL da solução estoque e iso-octano até completar o 

volume do balão. 

A solução-mãe para a curva do padrão surrogate, de concentração 500 mg L-1, 

foi preparada a partir da solução deste composto anteriormente preparada em 

acetona: em um balão volumétrico de 10 mL foram adicionados 2,5 mL da solução de 

surrogate de concentração 2000 mg L-1 em acetona, e iso-octano até completar o 

volume do balão.  



37 
 

 
 

A calibração dos HPAs foi feita pelo método de calibração por padrão interno e 

a faixa de concentração trabalhada da curva variou de 2,5 a 15,0 mg L-1. Para o 

surrogate a faixa de concentração variou de 125,0 a 200,0 mg L-1 e utilizou-se o 

método de calibração por padrão externo. Os padrões internos foram adicionados na 

concentração de 10 mg L-1 tanto nos padrões de HPAs quanto nas amostras. 

 

4.3.5. Amostras 

Às amostras aquosas foram adicionados 125 µL do padrão surrogate até a 

concentração de 2 mg L-1, antes da etapa de extração.  

Antes da análise foram adicionados a 200 µL de seus extratos orgânicos, 5 µL 

dos padrões internos fluoreno-d10 e pireno-d10, até as concentrações de 10 mg L-1. 

 

4.4. EXTRAÇÃO 

4.4.1. Teste de extração para a escolha do solvente 

A etapa de extração foi planejada utilizando-se o principalmente o método EPA 

610 (extração e análise de HPAs em amostras de água residual). Para maior 

especificação das metodologias de extração e análise foi utilizado o método EPA 

3510C (LLE em funil de separação) (EPA, 1984; EPA, 1996).  

A eficiência do método de extração foi avaliada pelo procedimento realizado 

com a solução-teste. Nela foram feitas extrações com diclorometano e iso-octano para 

fins de comparação entre os solventes e avaliação da metodologia. 

Adicionou-se a solução-teste no funil de separação até a marca de 125 mL e o 

padrão surrogate foi adicionado. A extração dos analitos da matriz aquosa foi feita por 

três extrações líquido-líquido em funil de separação, cada uma utilizando 7,5 mL do 

solvente a ser testado, medido em uma proveta de 20 mL. Em cada extração agitou-

se o funil por 2 min com ventilação periódica, para liberar o excesso de pressão 

(tomando cuidado com o diclorometano pois ele gera pressão muito rápido) e permitiu-

se a separação das duas fases por pelo menos 10 min. As fases orgânicas das três 

extrações foram recolhidas em um erlenmeyer. 
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Ao enrlenmeyer com o extrato orgânico adicionou-se sulfato de sódio anidro 

previamente purificado para a remoção da água que possa ter passado junto à fase 

orgânica pelo funil. A purificação do agente dessecante foi feita por aquecimento a 

400ºC durante 4h em uma mufla (EPA, 1996) e o sólido foi mantido em um dessecador 

até o uso. Em seguida o extrato isento de água foi filtrado, evaporado no concentrador 

Turbo Vap até a secura e reconstituído em iso-octano, que é um solvente mais 

apropriado para a injeção no cromatógrafo a gás. 

Na Figura 5 é apresentado um esquema resumindo o procedimento utilizado 

para as etapas de extração e concentração. 

 

Figura 5 - Esquema resumindo o processo de extração e concentração. 

 

4.4.2. Extração das amostras 

Antes de serem transferidas para o funil de separação as amostras devem ser 

filtradas para a remoção de possíveis partículas sólidas que possam ter sido coletadas 

durante a amostragem e que podem interferir na análise. A filtração foi feita com um 
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papel filtro com poros de 25 µm JP40 da J Prolab. Foram recolhidos 125 mL do filtrado 

no funil de extração e o padrão surrogate foi adicionado.  

Como as amostras foram coletadas em duplicata, as extrações foram também 

feitas em duplicata, seguindo as mesmas etapas para a extração das soluções-teste, 

descritas na seção 4.4.1.  

O diclorometano foi usado como solvente de extração e antes de ser adicionado 

ao funil de separação, foi usado para rinsar os frascos de coleta de amostra e filtrado. 

As extrações dos analitos das amostras foram feitas em 3 dias diferentes e no 

início de cada dia, extraiu-se também um branco, constituído apenas por água 

ultrapura Milli-Q e padrão surrogate, com o intuito de detectar qualquer possível 

contaminação laboratorial. 

Os resíduos orgânicos gerados foram separados de acordo com o tipo de 

solvente (hidrocarbonetos e halogenados) para posteriormente serem recolhidos pela 

empresa Saniplan, que é licenciada pelos órgãos ambientais para transportar e dar a 

estes o devido tratamento. 

 

4.5. ANÁLISE 

4.5.1. Condições cromatográficas 

A análise e determinação dos HPAs foi feita em um cromatógrafo a gás Trace 

GC Ultra, equipado com detector de ionização por chama e detector de condutividade 

térmica (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA). A separação foi efetuada em 

uma coluna cromatográfica capilar TG-5MS (10 m x 0,10 mm diâmetro interno x 0,10 

μm espessura do filme). O método EPA 8100 recomenda o uso de coluna capilar ao 

invés de empacotada, uma vez que permite uma separação mais eficiente dos pares 

antraceno e fenantreno e benzo(b)fluoranteno e benzo(k)fluoranteno, que possuem 

tempos de retenção bastante próximos (EPA, 1986).  

Os parâmetros cromatográficos usados neste trabalho já haviam sido 

previamente otimizados no LAGEOR, no mesmo cromatógrafo a gás Trace GC Ultra, 

e na mesma coluna cromatográfica capilar TG-5MS, com o enfoque para os 16 HPAs 
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prioritários. As condições foram testadas com um padrão de HPAs e se mostraram 

eficientes para a sua separação e identificação. 

A programação da temperatura do forno foi: 40 ºC durante 2 min, seguido de 

um aumento de temperatura com taxa de 6 ºC min-1 até 220 ºC e esta temperatura 

mantida durante 1 min; em seguida um novo aumento de temperatura com a taxa de 

8 ºC min-1 até 300 ºC, mantendo esta temperatura por 5 min; por fim um aquecimento 

com a taxa de 10 ºC min-1 até 320 ºC. O tempo total para a corrida é de 50 min. O 

gráfico desta rampa de temperatura se apresenta na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Rampa de temperatura do forno do cromatógrafo: temperatura inicial 

de 40 ºC mantida por 2 min, aquecimento a 6 ºC min-1 até 220 ºC; temperatura mantida 

por 1 min e novo aquecimento a 8 ºC min-1 até 300 ºC; temperatura mantida por 5 min; 

aquecimento a 10 ºC min-1 até 320 ºC. 

As temperaturas do injetor e do detector FID foram de 250 e 320 ºC, 

respectivamente. Os padrões e amostras foram injetados manualmente, usando-se 

uma seringa de vidro de 10 µL, e volume de injeção 0,5 µL. O gás de arraste usado 

foi o Hélio (99,999% de pureza) e sua pressão foi mantida constante em 257 kPa. Os 

fluxos de ar sintético e H2 usados no detector FID foram, respectivamente, 350 mL 

min-1
 e 35 mL min-1. 

 

4.5.2. Implementação do método analítico 

Toda a etapa de tratamento dos dados analíticos foi feita por meio do software 

ChromQuest 5.0, desenvolvido pela Thermo Fischer Scienfic. Neste programa foram 
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construídas as curvas de calibração dos analitos e do padrão surrogate e a análise 

das amostras, com a identificação e integração dos picos. 

As concentrações dos analitos foram calculadas por meio das curvas analíticas 

e os cálculos foram feitos no programa Windows Excel 2013 da Microsoft. Além disso 

este programa foi utilizado para todos os cálculos estatísticos, como desvio padrão e 

erro relativo. 

No ChromQuest 5.0 determinou-se o tempo de retenção de cada HPA a partir 

de seus respectivos padrões na concentração de 2,5 mg L-1 e do surrogate a partir de 

um padrão na concentração de 125 mg L-1. O software estima para cada analito um 

intervalo de mais ou menos 2,5% do valor de seu tempo de retenção para a 

identificação dos picos nas amostras. 

As amostras foram injetadas inicialmente diluídas por 4 vezes para verificar seu 

perfil geral, uma vez que não era sabido se elas se encontravam concentradas a ponto 

de saturar a coluna. A faixa de trabalho na qual foi realizada a calibração foi 

determinada pela comparação das áreas dos picos dos HPAs e do surrogate com 

áreas dos picos destes compostos em um padrão com concentração 10 mg L-1. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. EXTRAÇÃO 

5.1.1. Teste de extração para a escolha do solvente 

Primeiramente o diclorometano foi testado como solvente de extração. Em cada 

funil foi marcado exatamente a marca de 125 mL e o conteúdo dos frascos foi 

transferido para o funil de separação até esta marca. A metodologia EPA recomenda 

o uso de um funil de separação de 2 L para extrair 1 L de amostra com 60 mL de 

solvente, porém estas quantidades foram reduzidas em 8 vezes. Isto foi feito porque 

altas concentrações de HPAs nas amostras coletadas foram esperadas, devido ao 

contato da água com óleo por um longo tempo na SAO (COSTA, 2014). 

Durante a evaporação, as paredes do copo do concentrador foram lavadas 3 

vezes com iso-octano para evitar que alguns analitos mais leves, que possam ter sido 

carreados com o solvente, ficassem retidos na parede. Observou-se que com o 

volume de 1 mL em diclorometano a solução se encontrava amarelada, porém para 

este mesmo volume com iso-octano, esta se apresentou mais clara. De acordo com o 

método EPA 8100 a troca de solvente para a injeção no cromatógrafo a gás não é 

necessária (EPA, 1986). Contudo, esta foi feita porque o pode causar um dano maior 

à coluna capilar e ao detector FID. 

O mesmo procedimento, usando as mesmas quantidades de solução, padrão 

surrogate e solvente de extração foi utilizado na extração com iso-octano. Como o iso-

octano é menos denso do que a água, a fase aquosa teve que ser recolhida em um 

bécher, para em sequência se recolher a fase orgânica e, posteriormente, retornar a 

fase aquosa ao funil, para uma nova extração. Além disso, o sulfato de sódio foi 

adicionado ao funil de separação na terceira extração, para propiciar uma melhor 

separação de fases, já que a emulsão formada entre solvente e água foi muito intensa 

e não se separou após 30 min. A secagem do extrato foi efetuada com a adição de 

mais sulfato de sódio anidro, e sua concentração, feita no concentrador Turbo Vap.  

As áreas dos picos do padrão surrogate de cada uma das soluções foram 

comparadas com as áreas médias deste composto em concentração de 10 mg L-1. 

1,0 μL do padrão foi injetado três vezes no cromatógrafo e o erro relativo para os picos 

foi 3,47%. A área média do pico de surrogate nesta concentração foi de 1,62 x 106. 
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As médias para as áreas obtidas nas extrações com os solventes 

diclorometano e iso-octano estão apresentadas na Tabela 2. As áreas do surrogate 

para ambos os solventes foram parecidas. Uma área média maior indica uma 

recuperação maior, já que a área do pico é diretamente proporcional a sua 

concentração. É importante colocar que estas eficiências de extração foram 

verificadas pela comparação da área na solução com a área de um único padrão, e 

não por meio de uma curva de calibração, que permitiria calcular as concentrações. 

Desta forma, estes valores não foram calculados, uma vez que não representam a 

eficiência real, tendo sido usados apenas com fins de comparação entre dois 

solventes. 

Tabela 2 - Resultados dos testes de extração. 

Solvente extração Área média Erro relativo 

Diclorometano 2,88 x 107 5,85% 

Iso-octano 3,02 x 107 12,14% 

 

Os dois solventes apresentaram recuperações semelhantes e o diclorometano 

apresentou menor erro relativo entre as áreas das triplicatas. Além disso este solvente 

apresentou uma maior facilidade na extração (por ser mais denso do que a água) e 

menor formação de emulsão do que o iso-octano. 

 

5.1.2. Extração das amostras 

A etapa de rinsagem dos frascos de amostragem é importante, já que os HPAs 

podem ficar adsorvidos na parede do frasco. Entretanto, o solvente deve ser filtrado 

antes de ser adicionado ao funil, pois pode carrear material sólido do frasco. Isto 

aconteceu com a primeira duplicata das amostras A: como não se filtrou o solvente, 

foi necessário retirar todo o conteúdo do funil, filtrá-lo e adicioná-lo novamente. Nas 

amostras extraídas posteriormente foi feita a filtração do diclorometano usado na 

rinsagem. 
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Todas as amostras ficaram mais emulsionadas do que o branco descrito na 

seção 4.4.2 após a agitação do funil, o que se deu pela maior impureza da água 

coletada dos postos revendedores de combustíveis em comparação com a água Milli-

Q. Isso pôde ser observado na etapa de filtração das amostras entre o frasco de coleta 

e o funil de separação: todas as amostras, em especial a amostra D, ficaram com 

muito material retido. 

 

5.2. ANÁLISE 

5.2.1. Implementação e ajuste do método analítico 

Os tempos de retenção de todos os 16 HPAs e dos padrões internos em um 

padrão de concentração 2,5 mg L-1 podem ser observados na Figura 7. A ordem de 

saída dos analitos foi estudada pela Thermo Fisher Scientific utilizando-se uma coluna 

análoga à TG5-MS (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2013). Além dos analitos, foram 

identificados também os picos dos HPAs deuterados. Os compostos deuterados têm 

tempos de retenção menores do que os correspondentes não-deuterados, já que 

apresentam polaridade maior e interagem menos com a coluna apolar. 

 

Figura 7 - Cromatograma do padrão de calibração com concentração de 2,5 mg 

L-1 de cada HPA, com e sem zoom, obtido pela análise sob as condições descritas na 

seção 4.5.1, para a identificação dos picos dos analitos e dos padrões internos. 
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O tempo de retenção do padrão surrogate foi determinado pela injeção do 

padrão de 125 mg L-1 como sendo de aproximadamente 17 minutos, o que pode ser 

observado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Cromatograma do padrão de calibração com concentração de 125 

mg L-1 obtido pela análise sob as condições descritas na seção 4.5.1, para a 

identificação do pico do padrão surrogate. 

A amostra A apresentou um pico com fronting muito intenso sobrepondo o 

tempo de retenção do naftaleno. Este pode ser observado na Figura 9, que apresenta 

as amostras A-1 e A-2 diluídas por 4 vezes, com volume de injeção de 1,0 μL. Em 

cima do fronting, foi possível observar picos de outros compostos, como do próprio 

naftaleno. 
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Figura 9 - Fronting presente no cromatograma das amostras A-1 (em baixo, em 

roxo) e A-2 (em cima, em azul) diluídas por 4 vezes, obtido pela análise sob as 

condições descritas na seção 4.5.1, e injeção de 1,0 μL. As amostras foram extraídas 

conforme as condições descritas na seção 4.4.1. 

Por causa deste problema e, ainda se levando em consideração que o padrão 

surrogate possuía concentração elevada, o volume de injeção foi alterado de 1,0 μL 

para 0,5 μL. Deste ponto em diante, todas os padrões e amostras foram injetados com 

este volume. 

Diferentes volumes de injeção geram cromatogramas com áreas de picos e 

com separações entre picos, diferentes. Volumes maiores de injeção aumentam a 

resposta, mas diminuem a resolução por meio do alargamento dos picos. Além disso, 

uma das soluções para o fronting é a diminuição do volume injetado no cromatógrafo, 

sendo a outra a diluição da amostra. Zhang et al. (2016) estudaram os volumes de 

injeção 0,5; 1,0 e 2,0 μL para soluções de HPAs diluídos em acenonitrila e obtiveram 

separação satisfatória entre antraceno e fenantreno apenas com o volume de 0,5 μL. 

Em volumes maiores do que esse, os dois compostos de sobrepunham no 

cromatograma. 

Um padrão de 10 mg L-1 de cada HPA e surrogate foi injetado com o volume 

de 0,5 μL, conforme se observa na Figura 10. O padrão injetado com volume menor 

apresentou uma melhor separação entre os picos do acenafteno e acenafteno-d10 e, 

de modo geral, uma pequena diminuição das respostas, com excessão do naftaleno, 

que apresentou uma diminuição de mais da metade da altura do pico. 
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Figura 10 - Cromatogramas de um padrão de de 10 mg L-1 dos 16 HPAs e 

surrogate para a comparação dos volumes de injeção, obtidos pela análise sob as 

condições descritas na seção 4.5.1. Em cima, injeção de 1,0 μL e em baixo, injeção 

de 0,5 μL. Em destaque, os picos do acenafteno e acenafteno-d10. 

Nas amostras, os picos de surrogate se mantiveram com alturas parecidas e 

nenhum pico que apareceu com a injeção de 1,0 μL deixou de aparecer com um menor 

volume de injeção. Contudo, o fronting presente na amostra A persistiu. Os 

cromatogramas das amostras A-1 e A-2 nos dois volumes de injeção podem ser 

observados na Figura 11. 
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Figura 11 – Cromatograma da amostra A-2 diluída em 4 vezes com volume de 

injeção de 1,0 μL (em cima, em azul) e de 0,5 μL (em baixo, em roxo), obtidos pela 

análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras foram extraídas 

conforme as condições descritas na seção 4.4.1. 

Foi testada, então, uma alteração na rampa de temperatura no intervalo de 

temperatura no qual se persistia o problema da amostra A. Uma diminuição na taxa 

de aquecimento (de 6 ºC/min para 2 ºC/min) não resolveu o fronting e aumentou seu 

intervalo de tempo de retenção. Um aumento na taxa de aquecimento (20 ºC/min) 

aumentou a intensidade do pico com fronting, mas diminuiu seu intervalo de tempo de 

retenção. Porém, ao se injetar o padrão sob este mesmo método, novamente este 

pico se sobrepunha ao tempo de retenção do naftaleno. Os cromatogramas dos testes 

feitos com a amostra A-1, a primeira duplicata de extração, estão apresentados na 

Figura 12. Os dois cromatogramas em azul representam a amostra um padrão de 10 

mg L-1 dos analitos e surrogate submetidos à rampa de temperatura do método 

original, descrito na seção 4.5.1.. Em preto, as mesmas amostras e padrões 

submetidas a uma taxa de aquecimento maior e em vermelho, a uma taxa de 

aquecimento menor. Também nesta figura observa-se como o pico do naftaleno no 

padrão de HPAs sob a mesma rampa de temperatura se sobrepõe ao pico com 

fronting em todos os métodos de aquecimento da coluna testados. 

 



49 
 

 
 

 

Figura 12 - Cromatogramas da amostra A-1 diluída por 2 vezes a diferentes 

taxas de aquecimento, e o padrão de 10 mg L-1 submetido ao método correspondente.  

Mesmo com a injeção da amostra A-2 diluída por 8 vezes, o fronting continuou 

aparecendo, porém observou-se que quanto mais diluída a amostra, menor o seu 

intervalo de tempo de retenção.  

A diluição mínima para que a amostra A-1 não apresentasse o fronting se 

sobrepondo ao pico do naftaleno foi de 5 vezes e, para a amostra A-2 foi de 10 vezes. 

Deste modo, para a amostra A, optou-se por analisar dois cromatogramas. O primeiro, 

diluído para verificar apenas o naftaleno, já que com a amostra diluída o pico com 

fronting não se sobrepõe a este HPA, e o segundo, sem ser diluído, para se verificar 

os outros 15 HPAs prioritários e o surrogate. As outras amostras não apresentaram 

este problema e foram analisadas por apenas um cromatograma, sem diluições. 

A partir da comparação dos picos das amostras com um padrão de 10 mg L-1 

determinou-se uma faixa de trabalho entre 2,5 a 15,0 mg L-1 para cada um dos 

analitos. Houve compostos que, na integração automática do método, apresentaram 

áreas correspondentes a concentrações menores do que 2,5 mg L-1. Entretanto, 

optou-se por não utilizar pontos abaixo deste nível nas curvas de calibração, já 

padrões em concentrações menores injetados no cromatógrafo não geraram picos 

bem definidos para os HPAs de maior peso molecular. 
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Para o surrogate, a faixa de concentração ficou estimada entre 100,0 e 200,0 

mg L-1. Devido à grande diferença de concentração entre este e os analitos, optou-se 

por fazer duas curvas de calibração: uma para os 16 HPAs prioritários com 

concentrações de 0,0; 2,5; 5,0; 10,0 e 15,0 mg L-1 e outra para o padrão surrogate nas 

concentrações de 0,0; 125,0; 150,0; 175,0 e 200,0 mg L-1. 

Assim como no teste de extração, a faixa de trabalho determinada pela 

comparação com um padrão não é exata, já que as concentrações não foram 

calculadas por uma curva de calibração. 

 

5.2.2. Calibração e cálculos estatísticos 

De acordo com o método EPA 610, o sistema cromatográfico pode ser 

calibrado de duas formas: por padrão externo ou por padrão interno (EPA, 1984). 

Ambos permitem que uma série de amostras sejam analisadas por meio de uma única 

curva analítica, constituída de pelo menos 3 pontos (HARVEY, 2000). 

A principal função do padrão surrogate é acompanhar uma determinada etapa 

do procedimento experimental, como por exemplo, extração, clean-up, etc. Ele 

permite verificar a reprodutibilidade do método, e é especialmente útil quando uma 

grande quantidade de amostras é analisada. Neste trabalho, o padrão surrogate foi 

usado para acompanhar a extração das 4 amostras e sua reprodutibilidade na 

duplicata. Portanto, sua importância, para esta pequena quantidade de amostras é 

reduzida. 

Uma vez que este composto não interfere na análise dos HPAs e, como sua 

concentração nas amostras era alta, para sua curva de calibração optou-se pelo 

método do padrão externo. Este é o método mais empregado na calibração analítica 

e associa determinadas concentrações de um analito às áreas dos picos 

correspondentes (HARVEY, 2000). Pela comparação com a área de um padrão de 

acenafteno-d10, determinou-se a faixa de concentração do surrogate inicialmente 

entre 100 e 200 mg L-1. 

A área do padrão na concentração de 100 mg L-1 destoou muito das áreas dos 

outros dois padrões. Com o intuito de investigar algum possível erro no preparo das 



51 
 

 
 

soluções, os padrões de 100, 125 e 150 mg L-1 foram diluídos novamente a partir de 

uma nova solução-mãe de surrogate. Após a injeção destes novos padrões observou-

se que o problema persistiu. O nível de concentração de 100 mg L-1 foi, então, retirado 

e a uma nova curva de calibração foi feita, com concentrações de 0,0; 125,0; 150,0; 

175,0 e 200,0 mg L-1.  A curva obtida e seus parâmetros da equação de regressão 

linear estão apresentados na Figura 13. Esta curva apresentou ajuste à equação linear 

boa, com R² igual a 0,993. O coeficiente de determinação (R²) foi utilizado para avaliar 

a adequação da representação do modelo matemático expresso pela equação de reta. 

Um valor de R² maior que 0,990 foi requerido para considerar o modelo linear (ICH, 

2005; COELHO et al., 2008). 

As injeções de padrões de calibração para a curva do surrogate foram feitas 

em triplicata, e as áreas de cada pico apresentaram um erro relativo menor ou igual a 

5,0 %. O ajuste das curvas foi feito por uma reta, com a equação y = ax + b e as barras 

de erro representam os desvios padrões das áreas para as triplicatas de cada nível. 

 

Figura 13 - Curva de calibração entre 125,0 a 200,0 mg L-1 para o surrogate 

acenafteno-d10, obtida pela análise do padrão sob as condições descritas na seção 

4.5.1. 

Na calibração por padrão interno um composto similar quimicamente ao analito 

é adicionado em concentrações fixas aos padrões e às amostras. A razão das áreas 

dos picos de um analito pela área do padrão interno é associada com a razão das 

concentrações do analito pela concentração do padrão interno. Este método gera uma 
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maior precisão na calibração, pois compensa erros aleatórios e sistemáticos (como 

por exemplo, na injeção) e efeitos de matriz (HARVEY, 2000). 

O método EPA 8100 recomenda o uso de um ou mais padrões internos, que 

sejam semelhantes em termos analíticos aos compostos de interesse para este 

método de calibração (EPA, 1986). Os HPAs deuterados fluoreno-d10 e pireno-d10 

foram escolhidos para tal fim, e adicionados em concentrações fixas de 10 mg L-1 nos 

padrões de calibração e nos extratos dos analitos. O fluoreno-d10 foi utilizado como 

padrão interno para os 7 primeiros HPAs e o pireno-d10 para os 9 últimos. O uso de 

mais de um padrão interno traz a vantagem do aumento da similaridade química deste 

composto com os analitos. O fluoreno-d10, tendo 3 anéis aromáticos, foi usado na 

calibração dos HPAs mais leves, e o pireno-d10, com 4 anéis, foi usado na calibração 

dos HPAs mais pesados. 

Todas as injeções de padrões de calibração de HPAs foram feitas em triplicata, 

e é recomendável que as razões entre áreas do pico e área do padrão interno 

possuam um erro relativo menor ou igual a 5,0 %. Estes valores se mantiveram bem 

baixos para todos os HPAs até o criseno, com valor médio de 2,8 % e, a partir do 

benzo(k)fluoranteno aumentaram consideravelmente, atingindo valores médios de 

13,8 % e que atingiram até 29,4 %, para o benzo[g,h,i]perileno, último HPA da 

sequência, na concentração de 2,5 mg L-1. 

As curvas de calibração obtidas para cada HPA, juntamente aos parâmetros da 

reta, o erro da estimativa, ou seja, o erro associado ao ajuste linear, e o LD e LQ estão 

apresentados nas Figuras 14 e 15 e na Tabela 3. O eixo x das curvas de calibração 

representa as razões entre as áreas do analito e do padrão interno e o eixo y, as 

razões entre as concentrações. Os ajustes das curvas foram feitos por retas, com 

equações y = ax + b e as barras de erro representam os desvios padrão das razões 

entre as áreas do analito e do padrão interno para as triplicatas. 
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Figura 14 - Curvas de calibração na faixa de trabalho entre 2,5 a 15,0 mg L-1 

para naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno 

e pireno, obtidas pela análise dos padrões sob as condições descritas na seção 4.5.1. 
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Figura 15 - Curvas de calibração na faixa de trabalho entre 2,5 a 15,0 mg L-1 

para benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, 

benzo[a]pireno, indeno[1,2,3-c,d]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e benzo[g,h,i]perileno, 

obtidas pela análise dos padrões sob as condições descritas na seção 4.5.1. 
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Tabela 3 - Parâmetros das equações de regressão linear para as curvas 

calibração para a determinação de HPAs por GC-FID. 

HPA a b R² LD (mg L-1) LQ (mg L-1) S 

Naf 1,238 -0,0341 0,9954 0,1229 0,4096 0,05877 

Ace 1,235 -0,0351 0,9954 0,07190 0,2396 0,05842 

Ac 1,236 -0,0342 0,9953 0,04488 0,1496 0,05884 

Fl 1,214 -0,0388 0,9956 0,1941 0,6470 0,05625 

Fe 1,236 -0,0354 0,9960 0,1797 0,5991 0,1305 

An 1,198 -0,0345 0,9959 0,08876 0,2959 0,05344 

Fluo 1,121 -0,0312 0,9962 0,09201 0,3067 0,04835 

Pir 1,352 -0,0766 0,9907 0,1147 0,3822 0,09107 

BaA 1,029 -0,0454 0,9911 0,1745 0,5817 0,06762 

Cri 1,034 -0,0457 0,9907 0,1972 0,657 0,06910 

BkFluo 0,6945 -0,0276 0,9917 0,7692 2,564 0,04430 

BbFluo 0,6733 -0,0257 0,9923 0,7457 2,486 0,04127 

BaP 0,5894 -0,0213 0,9921 0,4025 1,342 0,03652 

IndP 0,3223 -0,0114 0,9924 1,624 5,414 0,01955 

DiBahA 0,3041 -0,0108 0,9915 1,753 5,842 0,01955 

BghiP 0,2736 -0,00800 0,9911 2,459 8,196 0,01804 

Legenda: Coeficiente angular (a), coeficiente linear (b) e limites de detecção (LD) e 

quantificação (LQ), erro da estimativa (S) para a determinação de HPAs por GC-FID. 

Todas as curvas de calibração apresentaram valores de coeficiente de 

determinação satisfatórios, acima de 0,990, o que indica uma representação linear do 

modelo matemático para a faixa de trabalho da curva de calibração (ICH, 2005; 

COELHO et al., 2008). 
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O erro da estimativa foi calculado pela equação abaixo, onde o Yi, obtido é o 

valor de y obtido experimentalmente, Yi, ajuste é o valor de y calculado pela equação 

do ajuste linear da reta e n é o número de níveis utilizados na calibração: 

S =  √ 
∑(Yi, obtido − Yi, ajuste)²

n − 2
 

Para calcular os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) dos analitos 

para o método, primeiramente é necessário calcular o desvio-padrão das suas 

concentrações (sd) e o coeficiente angular (a) da curva de calibração para cada HPA. 

A partir destes valores o LD e o LQ são calculados por meio das seguintes equações 

(ICH, 2005): 

LD =
3 × sd

a
                                     LQ =

10 × sd

a
 

Os coeficientes de determinação e angular são obtidos a partir da equação da 

reta. Já o desvio padrão das concentrações é calculado a partir de um branco de 

extração e, para os analitos que não aparecem no branco, este é calculado a partir da 

solução de menor concentração usada na curva calibração (ICH, 2005). Como 

nenhum dos analitos apareceu nos cromatogramas dos brancos de extração, o desvio 

padrão foi calculado por meio do padrão de HPAs com menor concentração da curva 

(2,5 mg L-1). As concentrações dos analitos nas 10 injeções foram calculadas pela sua 

equação de reta, a partir de cada razão entre a área do HPA e a área do padrão 

interno obtida. Os cromatogramas dos três brancos de extração podem ser 

observados na Figura 16. O pico com tempo de retenção de aproximadamente 26 min 

não foi identificado pelo método utilizado. 
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Figura 16 - Cromatogramas dos brancos de extração com diclorometano, 

obtidos pela análise sob condições descritas na seção 4.5.1. Os brancos foram 

extraídos conforme as condições descritas na seção 4.4.1. 

Os limites de detecção variaram entre 0,04 e 2,46 mg L-1 e os de quantificação 

entre 0,15 e 8,20 mg L-1, sendo menores para o acenafteno e maiores para o 

benzo[g,h,i]perileno. De modo geral, os HPAs de maiores pesos moleculares 

apresentaram picos com menores áreas e menos definidos. Seus desvios padrão e 

limites de detecção e quantificação foram bem mais altos do que para os HPAs de 

menores pesos moleculares. 

 

5.2.3. Resultados das análises das amostras 

Todas as amostras foram injetadas no mínimo duas vezes, em duplicatas 

autênticas. Se em duas injeções as áreas de cada pico apresentaram um erro relativo 

menor ou igual a 5%, a terceira injeção pôde ser dispensada e as concentrações foram 

calculadas pela média aritmética dos picos das duas injeções. Os cromatogrmas 

obtidos para os extratos orgânicos das amostras A, B, C e D estão apresentados nas 

Figuras 17 a 20. 
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Figura 17 - Cromatogramas da amostra A sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1. 

 

Figura 18 - Cromatogramas da amostra B sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1. 
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Figura 19 - Cromatogramas da amostra C sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1. 

 

Figura 20 - Cromatogramas da amostra D sem diluições e com padrões internos 

obtidos pela sua análise sob as condições descritas na seção 4.5.1. As amostras 

foram extraídas conforme as condições descritas na seção 4.4.1. 

Muitos picos além dos picos dos analitos apareceram nos cromatogramas dos 

extratos das amostras. Alguns deles podem ser associados às etapas de extração, 
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concentração e preparo da amostra, já que apareceram também nos brancos de 

extração, como por exemplo o composto de pico com tempo de retenção de 

aproximadamente 26 min citado na seção 5.2.2, que apareceu em todas as amostras 

e brancos. Outros podem ser de compostos diferentes dos analitos que também se 

encontravam presentes nas amostras aquosas e foram extraídos pelo diclorometano 

e separados na coluna cromatográfica. 

A amostra A foi a primeira a ser extraída, e nela houve uma diferença de 25,0% 

entre as recuperações das duplicatas. A diferença pode ser atribuída à etapa de 

extração, já que na primeira duplicata não foi feita a filtração do solvente usado para 

rinsar os frascos, e a amostra precisou ser retirada do funil para ser filtrada. Por causa 

da maior eficiência de extração na duplicata A-2 o acenaftileno e o indeno[1,2,3-

c,d]pireno foram quantificados. Isto não foi possível na A-1, uma vez nela o primeiro 

estava em concentração abaixo do limite de quantificação e o segundo abaixo do limite 

de detecção. 

As amostras A diluídas, que seriam utilizadas para quantificar o naftaleno, 

apresentaram este HPA em concentrações abaixo do limite de quantificação do 

método. Assim, a quantificação foi feita pelo pico deste composto que ficou por cima 

do fronting na amostra não diluída, como pode ser observado nas Figuras 9 e 17, 

considerando na integração a área do pico deste composto acima do fronting. 

A presença de muitos compostos interferentes tornou a identificação dos HPAs 

difícil e a quantificação mais imprecisa nas amostras D. Na duplicata D-1, que 

apresentou maior eficiência de extração, houve a formação de um morro na linha base 

entre 13 e 33 minutos de tempo de retenção. Este é formado por causa de uma 

quantidade muito grande de substâncias que a coluna não consegue separar de modo 

adequado. Ele pode prejudicar a integração dos picos, o que explica as altas 

diferenças entre as concentrações dos analitos nas duplicatas. 

O padrão surrogate tem como função acompanhar a extração dos analitos das 

amostras e calcular a sua recuperação. A recuperação é calculada pela equação 

abaixo: 

Recuperação =  
número de mols fase aquosa

número de mols fase orgânica
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A quantidade de surrogate na fase aquosa antes da extração é de 0,250 mol. 

Na Tabela 4 se encontram as concentrações dos analitos no extrato orgânico, e as 

quantidades em mol do padrão surrogate em cada amostra. 

Tabela 4 - Quantidade de surrogate, concentração dos 16 HPAs prioritários nos 

extratos orgânicos (mg L-1) e recuperação percentual de cada amostra. 

 

HPA 

Amostra 

A-1 A-2 B-1 B-2 C-1 C-2 D-1 D-2 

Ac-d10 0,116 

mol 

0,179 

mol 

0,154 

mol 

0,182 

mol 

0,161 

mol 

0,168 

mol 

0,132 

mol 

0,111 

mol 

Recuperação 

(%) 

46,6 71,6 61,5 73,0 64,4 67,1 52,8 44,5 

Naf 1,96 2,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ace <LQ 0,77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ac 1,97 2,58 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Fl 1,40 2,51 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,97 1,61 

Fe 1,17 0,92 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,26 1,61 

An 0,86 1,47 n.d. n.d. 0,76 0,77 1,86 1,11 

Fluo 1,03 1,22 0,82 0,84 <LQ <LQ n.d. n.d. 

Pir <LQ <LQ n.d. <LQ n.d. n.d. 15,82 3,70 

BaA 1,09 1,44 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,36 1,17 

Cri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,45 5,43 

BkFluo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

BbFluo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

BaP 1,61 3,38 1,35 1,50 n.d. n.d. n.d. n.d. 

IndP n.d. <L.Q. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

DiBahA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

BghiP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Legenda: Não detectado (n.d), abaixo do limite de quantificação (<LQ). 
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O limite de detecção é definido como a concentração mínima de um analito que 

pode ser medida com 99% de confiança de ser maior do que zero (EPA, 1994). Deste 

modo, um analito foi classificado como não detectado quando seu pico não foi 

identificado. Já um analito com concentração abaixo do limite de quantificação foi 

identificado no cromatograma, entretanto sua concentração não pôde ser calculada 

com confiança pela curva de calibração. 

As concentrações dos 16 HPAs foram calculadas por meio das curvas de 

calibração criadas no software ChromQuest 5.0. As razões entre a área do analito e a 

área do padrão interno foram substituídas na equação da reta do HPA correspondente 

para o cálculo da razão entre a concentração do analito e a concentração do padrão 

interno (10 mg L-1). 

Alguns HPAs apresentaram concentrações menores do que o primeiro nível da 

curva de calibração na faixa de trabalho utilizada, contudo, como seus valores eram 

maiores do que seu limite de quantificação, eles foram quantificados a partir da 

equação da reta da curva de calibração. 

As recuperações obtidas para o padrão surrogate foram relativamente baixas, 

variando de 44,5 a 73,0% nas amostras. Na validação de metodologias, é 

recomendada uma recuperação mínima de 70% para a extração (ICH, 2005). Estas 

podem ser melhoradas pela adição de sais como o NaCl e o Na2SO4, que melhoram 

a separação de fases pelo efeito de salting-out, ou seja, aumentam a força iônica da 

água e aumentam o coeficiente de partição de analitos orgânicos, melhorando sua 

transferência para a fase orgânica (COELHO et al., 2008).  

O valor da concentração dos 11 HPAs quantificados na água de cada um dos 

estabelecimentos foi calculado pela média aritmética entre as concentrações obtidas 

nas duplicatas de extração. Na Figura 19 são apresentados estes valores, para cada 

um dos estabelecimentos, com os respectivos desvios padrão. Como as amostras 

foram concentradas por 125 vezes no procedimento, a concentração original de cada 

HPA na amostra aquosa, em μg L-1, foi determinada pela divisão da concentração no 

extrato orgânico pelo fator de diluição. Além disso, as concentrações dos HPAs nas 

amostras foram corrigidas com base no valor da eficiência de extração calculada pelo 
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padrão surrogate para cada uma delas. Isto pôde ser feito porque o acenafteno-d10 é 

similar quimicamente aos analitos. 

 

 

Figura 21 - Gráficos com a concentração dos 11 HPAs quantificados nos quatro 

estabelecimentos estudados (* HPAs que apresentatam concentrações maiores do 

que sua solubilidade em água a 25 ºC) 

De forma geral, os estabelecimentos A e D apresentaram grandes quantidades 

de HPAs, enquanto os estabelecimentos B e C apresentaram baixas quantidades 

destes compostos. Assim, estima-se que as águas dos postos A e D estiveram em 

grande contato com óleos derivados do petróleo, e que houve um recente 

derramamento de combustíveis na pista de abastecimento destes locais. Já nos 
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estabelecimentos B e C, devido às baixas concentrações de HPAs, estima-se que não 

houve um vazamento na pista de abastecimento (no caso do posto B) ou no setor de 

troca de óleo (no caso do posto C) no período de amostragem. 

Como observado nos gráficos, alguns HPAs apresentaram concentrações 

maiores do que sua solubilidade em água a 25ºC, apresentada na Tabela 1, seção 

2.1.2. Devido ao alto grau de óleos e impurezas na água analisada, isto pode sugerir 

a presença de partículas coloidais capazes de sorver estes compostos ou de 

microemulsões de óleo e graxa na água (SMITH, 2000).  

Houve uma predominância de HPAs de menores pesos moleculares, como 

esperado, já que a principal fonte destes compostos é petrogênica, uma vez que a 

água coletada passou por um processo de remoção de óleos combustíveis e 

lubrificantes, derivados de petróleo. Porém a presença de HPAs de maiores pesos 

moleculares pode indicar também uma influência pirogênica (ZHI et al., 2015). 

Os analitos que apareceram com maior frequência nas amostras foram 

acenafteno e o fluoreno, sendo identificados em todas as amostras, porém muitas 

vezes em concentrações abaixo de seus limites de quantificação do método. O 

antraceno foi quantificado em 3 das 4 amostras com concentrações que variaram 

entre 9,28 ± 0,13 e 23,92 ± 4,26 μg L-1 nas amostras aquosas. Os compostos 

benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, dibenzo[a,h]antraceno e 

benzo[g,h,i]perileno não foram detectados em nenhuma das amostras. Já o composto 

indeno[1,2,3-c,d]pireno foi detectado em uma das duplicatas de extração da amostra 

A, porém em concentração abaixo do limite de seu quantificação para o método, que 

é de 5,41 μg L-1. 

O benzo[a]pireno, composto mais tóxico dentre os 16 HPAs prioritários foi 

quantificado em dois postos revendedores de combustíveis, ambos na cidade do Rio 

de Janeiro. Suas concentrações foram de 17,19 ± 1,20 e 31,47 ± 3,90 μg L-1 estando 

acima da sua solubilidade em água a 25 ºC, que é de 3,8 μg L-1, e do VMP de 0,010 

µg L-1 determinado pela Diretiva 98/83/EC da Comunidade Europeia, e de 0,05 μg L-1 

determinado pelaresolução CONAMA nº 396/2008 (CE, 1998; CONAMA, 2008). 

Criseno e benzo[a]antraceno também foram quantificados em algumas amostras em 

concentrações superiores à recomendada pela resolução CONAMA nº 396/2008. 
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Naftaleno e fenantreno, quando quantificados, se encontraram em concentrações 

inferiores à concentração máxima de 140 μg L-1 recomendada pela resolução 

CONAMA nº420/2009. 
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6. CONCLUSÃO 

O principal objetivo desse trabalho foi determinar os 16 HPAs prioritários em 

amostras de águas recolhidas da caixa de passagem de postos revendedores de 

combustíveis utilizando a técnica de LLE para extração e GC-FID para a identificação 

e quantificação dos compostos.  

Conforme demonstrado nos resultados, concluiu-se que o método 

recomendado pela EPA para a determinação de HPAs em águas residuais, com 

extração líquido-líquido e análise por cromatografia a gás com detector de ionização 

por chama, pôde ser aplicado para a determinação destes compostos em análise de 

águas provenientes de caixas separadoras de água e óleo. A metodologia analítica foi 

implementada para a faixa de trabalho de 2,5 a 15,0 mg L-1, com limites de detecção 

do método variando entre 0,04 e 2,46 mg L-1  e limites de quantificação variando entre 

0,15 e 8,20 mg L-1. As recuperações foram estudadas a partir de um padrão surrogate 

e se apresentaram relativamente baixas, no intervalo entre 44,5 e 73,0%. A adição de 

um sal poderia propiciar uma melhor separação de fases pelo efeito de salting-out 

(COELHO et al., 2008). 

Muitos compostos diferentes dos analitos apareceram nos cromatogramas, 

alguns deles podendo ser associados às etapas de extração e preparo da amostra, e 

outros sendo compostos diferentes dos analitos. Deste modo, uma etapa de clean-up 

seria útil e facilitaria a identificação dos picos dos HPAs. 

Os resultados da aplicação do método permitiram a identificação 

e/ouquantificação dos compostos naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, 

fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, criseno e 

benzo[a]pireno em concentrações que variaram nas amostras aquosas entre 9,28 ± 

0,13 e 153,10 ± 8,55 μg L-1. Alguns dos analitos apresentaram valores de 

concentração mais altos do que sua solubilidade em água e/ou mais altos do que os 

valores máximos recomendados por diversos órgãos reguladores, como a CONAMA 

e a Comunidade Europeia. 

Sendo assim, foi possível concluir que o método é adequado para a 

determinação dos HPAs prioritários em amostras de águas residuais provenientes das 

caixas separadoras de água e óleo de postos revendedores de combustíveis. 
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A principal fonte de HPAs nas águas estudadas é petrogênica, ou seja, estes 

compostos são provenientes de óleos combustíveis e lubrificantes derivados do 

petróleo e por isso houve uma maior quantidade de HPAs de menores pesos 

moleculares. Mesmo após passar por uma caixa separadora de água e óleo, algumas 

amostras de água ainda apresentaram altas concentrações desses compostos. Estas 

águas são direcionadas para uma estação de tratamento de esgoto, onde em média 

85% da matéria orgânica é removida. Isto significa que, após o tratamento ainda há a 

possibilidade de haver HPAs em concentrações significativas na água tratada. Esta 

água pode ser usada em sistemas de irrigação de alimentos ou até mesmo para 

consumo humano, após outras etapas de tratamento, o que representa um perigo para 

a saúde humana e para o meio ambiente. A utilização de caixas separadoras mais 

modernas e eficientes em hotspots pode melhorar a separação dos óleos na água e 

minimizar a contaminação por HPAs. 
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