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RESUMO 

 

A borra oleosa é um resíduo gerado em grande quantidade pela indústria 

do setor de óleo e gás e tem em sua composição metais potencialmente tóxicos 

que devem ser quantificados adequadamente. Desta forma, procedimentos 

alternativos de preparo de amostra ambientalmente amigáveis e que diminuam o 

tempo de análise sem prejudicar a confiabilidade dos resultados são 

fundamentais, para garantir o monitoramento de metais potencialmente tóxicos em 

resíduos oleosos. Assim, o presente trabalho propõe uma avaliação do 

procedimento de preparo de amostra usando extração assistida por ultrassom 

para extração de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn em borras oleosas e posterior 

determinação de suas concentrações  por espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS). Nas condições otimizadas a extração ácida 

assistida por ultrassom foi realizada utilizando como solução extratora o ácido 

nítrico na concentração de 75% v v-1 e 45 minutos de ultrassom a uma 

temperatura de extração de 60ºC. Os parâmetros instrumentais do ICP-MS 

também foram otimizados: potência da radiofrequência de 1100 W e vazão do gás 

nebulizador de 1,1 L min-1. Os valores de LOD e o LOQ obtidos variaram entre os 

analitos e foram de 0,01 a 2,3 mg kg-1 e 0,03 a 7,6 mg kg-1, respectivamente. A 

verificação da exatidão foi realizada de duas formas: por meio da comparação 

com amostras de referência e por meio da comparação dos resultados obtidos 

pela metodologia proposta com os obtidos após a digestão ácida e os resultados 

obtidos não apresentaram diferença significativa, demostrando a boa exatidão do 

método. A metodologia proposta mostrou ser simples, rápida e eficiente para 

extração e posterior determinação de metais em amostras complexas. Assim, esta 

foi aplicada para determinação dos analitos em sete borras oleosas distintas e os 

resultados obtidos estão na ordem de mg kg-1. Estes se assemelham as 

concentrações encontradas na literatura para a maioria dos analitos em amostras 

com características similares. 

 

Palavras-chave: Borra oleosa, Preparo de amostra, extração assistida por ultrassom, 

metais potencialmente tóxicos.  

  



 
 

 
 

8 

1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria petrolífera é de grande importância para a população mundial, 

porém este setor é responsável pela geração de quantidades significativas de 

resíduos. Consequentemente, o impacto dos componentes altamente tóxicos 

desses resíduos ao meio ambiente e à saúde humana são amplamente 

conhecidos e preocupantes. Um dos resíduos gerados em maior quantidade 

nessa indústria é a borra oleosa, que é composta majoritariamente por 

hidrocarbonetos, água, sólidos e metais tóxicos e, devido a sua composição 

variada e complexa, é de difícil tratamento.  

Em relação à borra oleosa, são preocupantes as ações dos metais 

potencialmente tóxicos ao meio ambiente, já que os mesmos podem causar 

efeitos indesejados, como alteração do solo, redução da biodiversidade aquática e 

danos a saúde humana e de animais. Dessa forma, o desenvolvimento de 

metodologias analíticas que permitam determinar a concentração destes 

elementos potencialmente tóxicos na matriz é de fundamental importância. Assim, 

possibilitando uma maior compreensão das características desse resíduo, sendo 

possível propor soluções e tratamentos, além de remediação em casos de 

vazamentos ou de má estocagem da borra. 

Dentre as técnicas analíticas normalmente utilizadas para a determinação 

de metais, a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS) se destaca por sua alta sensibilidade, precisão e capacidade multielementar, 

possibilitando a análise simultânea de metais potencialmente tóxicos mesmo 

quando em baixas concentrações na amostra. Entretanto, a realização das 

análises por ICP-MS requer, de forma geral,  que as amostras estejam na forma 

líquida, para possibilitar a introdução destas por meio de sistemas de nebulização. 

Neste caso, a utilização de procedimentos de preparo de amostras é requerida 

para possibilitar a análise, principalmente de amostras sólidas, pastosas ou 

mesmo as líquidas com alto teor de compostos orgânicos. Entre os procedimentos 

de preparo de amostras mais utilizados está à digestão ácida, que apesar de 

eficiente apresenta limitações com o uso de altas quantidades de reagentes e, 

quando assistida por micro-ondas, o alto custo instrumental. Assim, procedimentos 

alternativos como a extração assistida por ultrassom tem merecido destaque 
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principalmente pela simplicidade, eficiência, baixa geração de resíduos e custo 

reduzido.  

Estas metodologias se fazem essenciais principalmente em casos como o 

derramamento de óleo nas praias do nordeste, onde as análises devem ser 

realizadas de forma rápida e precisa para tomada de decisão de remediação, de 

tratamento do resíduo e de lixiviação do mesmo nas áreas contaminadas. 

Nesse sentido, a avaliação do procedimento de preparo de amostras 

usando extração assistido por ultrassom para extração de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e 

Zn em amostras de borra oleosa para posterior determinação das concentrações 

destes elementos por ICP-MS está sendo proposta. Espera-se que uma 

metodologia simples, rápida e de baixo custo utilizando extração assistida por 

ultrassom para determinação de metais em resíduos de matriz altamente 

complexa possa contribuir no monitoramento de áreas impactadas ou de estações 

de tratamento destes resíduos.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A indústria petrolífera é de grande importância mundial, está presente nos 

mais diversos setores e tem grande impacto na economia. No Brasil, nos anos de 

2017 a 2019, estima-se mais de 500 bilhões de reais em investimentos nominais, 

com uma arrecadação nominal de 1948 bilhões de reais, dessa forma, além do 

grande consumo de petróleo no país, o Brasil é um grande produtor.1,2  

Porém, assim como outras indústrias, o resíduo gerado tanto na extração 

quanto nas refinarias, pode ser bastante prejudicial ao meio ambiente e 

trabalhadores que, de alguma forma, têm contato com o resíduo. Existem três 

principais tipos de resíduos produzidos na indústria petrolífera, a borra oleosa, a 

borra química e a biolama, que são gerados, respectivamente: nos tanques de 

petróleo bruto, no tratamento de efluentes com soda cáustica e nos filtros de 

gotejamento e clarificação.3  

Quando armazenado, o petróleo não refinado tende a separar fases devido 

a diferença de densidade de seus componentes. Dessa forma, hidrocarbonetos de 

maior cadeia vão para o fundo do tanque, que contém ainda água e partículas 

sólidas e essa fase é denominada borra oleosa. No processo produtivo da 

indústria petroquímica, é gerada ainda nos tanques de armazenamento, como 

pode ser observado na Figura 1. Esse resíduo, que é um dos principais gerados 

nesta indústria, é retirado na etapa de limpeza do tanque e é constituído por uma 

mistura de sedimentos, hidrocarbonetos, metais tóxicos e água, que podem se 

encontrar nas mais diversas proporções na borra dependendo da fonte e das 

características do petróleo de origem.4-8  
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Figura 1: Etapa de geração da borra oleosa no processo da indústria petrolífera. Adaptado 

de Silva, Alves e França (2012).9 

 

 

A borra oleosa é classificada, na maioria dos casos e inclusive no Brasil, 

como um resíduo perigoso e a variação em sua composição pode gerar 

dificuldade de tratamento. Vários processos já foram aplicados para o tratamento 

desses resíduos como solidificação, extração, tratamentos químicos com 

aquecimento, entre outros e, em sua maioria se tornam caros e pouco eficientes, o 

que resulta no descarte inapropriado da borra oleosa gerada.10 A redução da 

quantidade deste resíduo, assim como um tratamento adequado do mesmo se 

fazem necessários para evitar a contaminação do solo e dos aquíferos, que leva 

aos mais diversos impactos ambientais e a saúde humana.7,11  

A borra oleosa é uma das principais fontes de contaminação do solo, água 

e ar da indústria petrolífera, que ocorrem por descarte inadequado, lixiviação, 

derramamentos acidentais e vazamentos.5,6 No solo, pode gerar deficiência de 

nutrientes, inibir a germinação de sementes, reduzir as atividades das enzimas do 

solo, limitar o crescimento de plantas, além de alterar o fluxo natural da água - 

higroscopicidade do solo e capacidade de condução e retenção da água. Devido 
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sua alta viscosidade, pode ser adsorvido, aumentando ainda mais o tempo desses 

efeitos negativos.4 Na água, pode causar redução da biodiversidade e abundância 

de espécies do sistema aquático, influenciando, consequentemente em todo o 

ecossistema, além de alguns dos componentes serem bioacumulativos e 

diretamente perigosos as espécies.4 O conhecimento da composição do resíduo é 

de extrema importância para que os malefícios possam ser previsíveis e 

remediados em caso de derramamento ou vazamento. Em geral, a borra oleosa 

contém de 10 a 56% de matéria oleosa, composta principalmente por 

hidrocarbonetos, 30 a 85% de água e 13 a 46% de material particulado, sólido. Em 

cada uma dessas fases estão presentes os componentes que geram todos os 

efeitos indesejados ao meio ambiente e a saúde humana, sendo os principais 

causadores os hidrocarbonetos e os metais.8 

A alta viscosidade dos hidrocarbonetos que compõem o resíduo gera 

problemas ambientais de forma indireta, se aderindo ao solo e alterando suas 

características, como citado anteriormente. Porém, existem também nessas 

misturas os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), que são bastante 

estudados por serem cancerígenos e terem propriedades mutagênicas em 

humanos e outros animais. Existem evidências de que os danos causados por 

HPAs é ainda aumentada quando na presença de metais, como ocorre na borra 

oleosa, do que em relação a HPAs isoladamente.4,11,12 Outros compostos 

aromáticos comumente encontrados no petróleo, como benzeno, tolueno, fenóis e 

etilbenzeno, tem também a capacidade de agir como desinfetantes, podendo 

prejudicar a microbiota local.13 Os fenóis, juntamente com os HPAs são 

considerados os compostos orgânicos do petróleo que trazem maior toxicidade 

aos animais marinhos.14 

2.1 Toxicidade dos metais 

 

Segundo o American Petroleum Institute (API), os metais são encontrados 

nas borras oleosas, em mg kg-1, de 7 a 80 para zinco, 0,01 a 0,12 para Pb, 32 a 

120 para Cu, 17 a 25 para Ni e 27 a 80 para Cr.4 Mesmo quando presentes nos 

resíduos em quantidades traço (< 1 mg kg-1), os metais ainda podem ser danosos 

devido às suas características bioacumulativas. E são facilmente inseridos no 
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ecossistema devido à formação de organometálicos, que são compostos bastante 

estáveis e consideravelmente solúveis. As consequências causadas à saúde e ao 

meio ambiente dependem do metal em questão e das concentrações do 

mesmo.8,4 

Vários elementos (metais e metaloides como o As) são considerados 

tóxicos a organismos vivos e hoje são conhecidos diversos danos causados a 

saúde humana pelo contato com estes elementos, podendo afetar o sistema 

nervoso (As inorgânico, Pb), o gastrointestinal (Pb, As inorgânico, Zn), o 

reprodutivo (Pb, Cd, As, Hg), o cardiovascular (excesso de Ca, Pb, As inorgânico), 

o imunológico (Pb, As), entre outros. Em alguns casos, podem gerar doenças 

diretamente associadas ao seu excesso, como por exemplo, o V é relacionado a 

casos de bipolaridade.15-18 Na natureza, podem causar danos ao solo e as 

plantações, como é o caso do Ni, Cr e Co. Além disso, o excesso de outros 

metais, como Zn, Cu e Mn, podem dificultar a absorção de fosfatos em plantas, 

contribuindo também para a poluição de rios, mares e aquíferos e gerando dano a 

toda a flora local.15,19,20  

Por esses motivos, o estudo das concentrações dos metais em possíveis 

contaminantes como as borras oleosas da indústria petrolífera se fazem 

necessárias, para que seja possível a proposição de novos tratamentos mais 

adequados e mais eficientes, já que altas quantidades de resíduo são geradas: 

Guangji Hua et al. 4 descrevem uma estimativa de que a cada 500 toneladas de 

petróleo processado gera por volta de 1 tonelada de borra oleosa e, geralmente, 

há maior geração de resíduo conforme o aumento da capacidade de refino de uma 

indústria.4,7 Dessa forma, é de fundamental importância o monitoramento da 

concentração de metais potencialmente tóxicos em resíduos com matrizes 

complexas como a borra oleosa. Metodologias para determinação de metais 

utilizam, dentre outras, as técnicas espectrométricas. Entretanto, análises de 

amostras complexas ainda são um desafio para química analítica.  
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2.2. Determinação de metais – técnicas espectrométricas  

 

A determinação de metais em amostras complexas por técnicas 

espectrométricas, frequentemente requer uma etapa de preparo da amostra para 

que seja possível a introdução desta aos equipamentos. Estudos têm sido 

realizados em torno do preparo de amostras e das técnicas analíticas para 

analisar desde o petróleo cru e derivados de petróleo até os mais diversos 

resíduos gerados pela indústria, incluindo a borra oleosa. A Tabela 1 apresenta 

metodologias propostas para determinação da concentração de elementos em 

amostras complexas tais como: óleo cru, gasolina, diesel, biodiesel e borra oleosa.  

  

 



Tabela 1: Metodologias propostas para determinação elementar em amostras complexas. 

Amostra Analitos Procedimento de preparo de amostra Técnica Ref. 

Óleo cru 

Ag, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Fe, 

K, Mg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, 

Se, Sr, Tl, V e Zn 

Combustão induzida por micro-ondas e digestão úmida 

em vasos fechados 
ICP OES, ICP-MS 21 

Óleo cru Pb Análise direta com emulsificação DS-GF AAS, FF AAS 21 

Óleo cru Ni Emulsificação GF AAS, HR-CS GF AAS 21 

Óleo cru 

Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti, 

V e Zn 

Diluição da amostra em xileno ICP-MS  21 

Óleo cru As, Cd, Ni, Pb e V Diluição da amostra em xileno ICP-MS  21 

Óleo cru 
Ag, Ba, Cu, Mo, Ni, Pb, Sn and 

V 
Diluição da amostra em tolueno ICP-MS  21 

Óleo cru 
Co, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Y, Zn e 

terras raras 

Diluição de amostras e digestão úmida em recipientes 

fechados 
ICP-MS 21 

Óleo cru 
Al, Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Na, 

Ni, Pb, Sr, Ti, V e Zn 

Diluição de amostras e digestão úmida em recipientes 

fechados 
ICP-MS  21 

Borra oleosa As, Ba, Pb, Ag, Cr e Ba Digestão com ácido nítrico e peróxido ICP OES 22 

Borra oleosa 
Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn 

e Pb 
Diluição da amostra em tolueno e secagem em sílica TXRF 23 
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Tabela 1: Metodologias propostas para determinação elementar em amostras complexas.  Continuação 

Amostra Analitos Procedimento de preparo de amostra Técnica Ref. 

Biodiesel Pb(II) e Cu(II) Microemulsão 
Voltametria de decapagem nodular 

em eletrodo de filme de mercúrio 
24 

Biodiesel Ca e Mg Microemulsão F AAS 25 

Diesel e 

Biodiesel 
Co, Cu, Fe, Mn, Ni e V Microemulsão ETV-ICP-MS 26 

Diesel e 

gasolina 
Ni e Pb 

Microemulsão utilizando modificadores convencionais e 

permanentes 
GF AAS 27 

Diesel e 

gasolina 
Cd, Cu, Fe, Pb e Zn 

Remoção de matriz e pré-concentração de analito 

utilizando microextração de fase sólida em fibra-oca 
ICP OES 28 

Borra oleosa Zn, Cd, Pb e Ni Digestão com ácido nítrico e peróxido ICP-MS, ICP OES 29 

Parte sólida 

da borra 

oleosa 

As, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Al, 

Ba, Ca, Mg, K, Li, Se, Si, Sr, Ag, 

B e Na 

Digestão com ácido em micro-ondas, seguida por 

filtração em membrana 
ICP OES 30 
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Como é possível observar na Tabela 1, a maioria das análises de metais 

em amostras complexas é realizada com o uso das técnicas de ICP-MS e ICP 

OES. Isso ocorre porque ambas as técnicas apresentam a grande vantagem de 

realizar análises multielementares, com elevada precisão e elevada frequência 

analítica. Os limites de detecção do ICP-MS e do ICP OES são, de forma geral, na 

faixa de μg L-1 e mg L-1, respectivamente, e o primeiro apresenta ainda a 

vantagem de produzir espectros de mais fácil interpretação em relação à emissão 

óptica. Outra técnica utilizada é o GF AAS, que tem como vantagem possibilitar 

analise de amostras complexas, incluindo análise direta de amostras sólidas, e ter 

custo um pouco inferior quando comparada às técnicas de ICP-MS e ICP OES, 

porém, de forma geral, não possibilitar análise multielementar e possui baixa 

frequência analítica. Dentre as técnicas espectrométricas, há também o FAAS, 

que, apesar de ter baixo custo e alta frequência analítica, não realiza análises 

multielementares e não determina concentrações abaixo da faixa de mg kg-1.31-33 

A quantificação por ICP-MS é normalmente realizada por meio de curva de 

calibração com padrão externo. Também é usualmente aplicada a adição de um 

padrão interno, que por ser multielementar, tem como função minimizar as 

potenciais interferência resultantes dos efeitos de matriz.32 As principais partes 

que compõem o ICP-MS e são apresentadas na Figura 2. A introdução da amostra 

é realizada de forma contínua, a mesma passa por um nebulizador, em seguida 

pelo plasma indutivamente acoplado, onde ocorre a ionização dos analitos. Os 

íons amostrados são transportados pela interface, para o analisador de massas, 

onde são separados de acordo com sua razão massa/carga e, por último, passam 

pelo detector.34  
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Figura 2: Esquema dos componentes instrumentais de um ICP-MS. Adaptado de 

Aceto, M. (2016).34  

 

  

Por se tratar de uma técnica analítica com elevada sensibilidade, há 

interferências que podem influenciar significativamente nos resultados da análise. 

As interferências são resultantes de efeitos que fazem com que o analito tenha 

comportamento diferente na amostra e nas soluções de calibração. Em ICP-MS 

podem ser classificadas como espectrais e não-espectrais, sendo que as 

interferências não espectrais ocorrem durante a análise, podem ocorrer da 

introdução da amostra até a chegada dos analitos no detector, estas estão, em 

diversos casos, diretamente relacionadas com a matriz da amostra. Já as 

interferências espectrais são resultantes de sobreposição de espectros causada 

por íons atômicos ou moleculares que apresentem a mesma massa/carga analito, 

resultando em maiores contagens e um maior sinal para a razão m/z de 

interesse.32 

Quanto aos preparos de amostra, é possível observar na Tabela 1 que 

vários fazem uso de digestão ácida, cujo objetivo é eliminar a matriz orgânica sem 

que haja a perda do analito.21-23,29 Outros procedimentos bastante utilizados são a 

emulsão e a diluição da amostra, principalmente para técnicas que permitem a 

eliminação de matriz como o GF AAS ou para análise com técnicas não 

espectrométricas. A digestão ácida é utilizada há mais tempo e tem seus 

resultados consolidados, porém o tempo de procedimento é elevado e faz uso de 

ácidos fortes, além de possuir alto custo, enquanto preparos de amostra baseados 

em extração e diluição são mais simples e rápidos, entretanto é necessário levar 

em consideração a matriz da amostra e as características do equipamento 

selecionado para a análise. Outra vantagem apresentada pela utilização de 
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extrações é a diminuição do consumo de reagentes e, consequentemente, de 

resíduos.31,35-38 

Uma das formas de realizar uma extração ácida é utilizando o banho 

ultrassônico. As ondas ultrassônicas têm frequências entre 20 kHz e 20 MHz e a 

sonicação de uma amostra auxilia na extração de analitos devido ao processo de 

cavitação, que consiste na formação, crescimento e colapso de microbolhas. No 

momento colapso das microbolhas há um aumento de pressão e temperatura e a 

produção de microjatos, que causam a erosão dos solidos presentes na amostra, 

auxiliando na extração de analitos. Algumas das vantagens do preparo de 

amostras com auxílio da extração por ultrassom são: a possibilidade de 

contaminação das amostras é diminuída, já que a transmissão de energia para os 

frascos é indireta; é possível realizar a extração dos analitos de várias amostras 

simultaneamente; permite o uso de ácidos menos concentrados e diminui o tempo 

de extração quando comparado com agitação mecânica, manual, magnética ou 

por vortex.38 

Dessa forma, para a determinação de metais potencialmente tóxicos nesse 

projeto, é proposta a utilização do ICP-MS, que tem como vantagens: ser 

multielementar, ter elevada precisão e baixo limite de detecção. O preparo de 

amostra por meio de extração com ultrassom visa diminuir o tempo de preparo, o 

consumo de reagentes tóxicos e a geração de resíduos sem prejudicar a 

confiabilidade dos dados obtidos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a extração assistida por ultrassom para a determinação da 

concentração de elementos potencialmente tóxicos em amostras de borra oleosa 

provenientes da indústria de petróleo por ICP-MS. 

3.2. Objetivos específicos 

 

● Otimizar os parâmetros concentração do extrator, tempo de extração e 

temperatura para extração de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn em amostras de 

borra oleosa. 

● Otimizar os parâmetros instrumentais:  potência de radiofrequência e vazão 

do gás nebulizador para as análises por ICP-MS. 

● Determinar os parâmetros de mérito (RSD, LOD e LOQ) e a precisão do 

método proposto. 

● Avaliar a exatidão da metolologia por meio da análise de materiais de 

referência e comparação dos resultados com os obtidos após a digestão 

ácida das amostras. 

● Aplicar a metodologia proposta para a determinação das concentrações de 

Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn nas amostras de borra oleosa de diferentes 

fontes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Amostras  

 

As amostras de borra oleosa utilizadas neste trabalho são de diferentes 

origens, fornecidas por uma empresa brasileira do setor de óleo e gás. Dentre  as 

amostras disponíveis foram selecionadas amostras com alto teor de sólido, 

retiradas de fundos de tanques. As amostras foram recebidas em embalagens 

plásticas e, no laboratório, o resíduo foi homogeneizado e dividido em frascos 

menores, de aproximadamente 500 g para facilitar o manuseio e a amostragem. 

Posteriormente, as amostras foram armazenadas sob refrigeração (temperatura 

média de 8ºC) em refrigerador Consul Biplex. A Figura 3 apresenta as amostras 

de borra oleosa utilizadas. 

 

Figura 3: Amostras de borra oleosa. Autoria própria. 

 

 

Para a verificar a exatidão da metodologia foram utilizadas duas amostras 

de referência, uma certificada (de sedimento marinho, PACS-2), e uma com 

concentrações dos analitos informadas (de solo, Clay Soil). 

4.2. Instrumentação 

 

As amostras foram pesadas em balança analítica modelo Mark Série M 

(BEL Engeneering). Após a adição de ácido para a extração, foram levadas ao 

ultrassom modelo 30LTS (Thornton) e a leitura foi realizada por ICP-MS, utilizando 

um espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado, Elan 6000 

(Perkin Elmer-Sciex, Thornhill,Canadá) e argônio (99,996%, White Martins, São 

Paulo, Brasil) utilizado como gás do plasma. Os parâmetros instrumentais 

utilizados para as determinações por ICP-MS foram otimizados e os isótopos 
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monitorados foram selecionados de acordo com as respectivas abundâncias e 

considerando as potenciais interferências. Os isótopos monitorados foram: 111Cd, 

59Co, 63Cu, 60Ni 208Pb, 51V e  66Zn. 

A calibração foi realizada com padrões externos com faixa de calibração 

entre 5 a 150 µg L-1 usando 103 Rh como padrão interno (5 µg L-1). Para verificação 

da exatidão, as amostras foram digeridas utilizando bloco TE-15/50 (TECNAL).  

4.3. Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. As soluções foram 

preparadas com água ultra-pura com resistividade de 18,2 MΩ cm obtida em 

purificador MILLI-Q Plus da marca Milipore. A digestão em bloco foi realizada com 

ácido nítrico 65% m m-1 (Biotec) e peróxido de hidrogênio 30 % m v-1 (Neon). Para 

a extração, foi utilizado HNO3
 bidestilado em destilador de quartzo, Kürner 

Analysentechnik, Rosenheim, Alemanha.  Para calibração utilizou-se uma solução 

estoque multielementar ICP VI (Merck) na concentração de 1000 mg L-1 e solução 

estoque de Rh (Specsol) na concentração de 1000 mg L-1. 

4.4. Procedimento 

4.4.1. Otimização da extração ácida por ultrassom 

 

Os parâmetros otimizados foram: concentração do ácido, tempo de 

ultrassom e temperatura de extração, todos realizando avaliação univariada. As 

concentrações do ácido analisadas foram: 25%, 50%, 75% e 100% (v v-1). As 

temperaturas de extração avaliadas foram: temperatura ambiente (25ºC) e 60ºC e 

os tempos de ultrassom foram: 5, 15, 30, 45 e 60 minutos. Nesta etapa todas as 

análises foram realizadas utilizando vazão do gás nebulizador de 1,1 L min-1 e 

potência da radiofrequência 1000 W. Como a avaliação foi univariada, os 

parâmetros fixados para cada otimização seguem na Tabela 2. 
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Tabela 2: Parâmetros otimizados para extração de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn em 

amostras de borra oleosa. Autoria própria. 

Otimização Parâmetros fixados 

Temperatura de extração 

(25 e 60°C) 

Tempo de ultrassom (15 min.) 

Concentração de ácido (50% v v-1) 

Tempo de ultrassom 

(5, 15, 30, 45 e 60 min.) 

Temperatura de extração (60ºC) 

Concentração de ácido (50% v v-1) 

Concentração de ácido 

(25, 50, 75 e 100% (v v-1))*. 

Tempo de ultrassom (15 min.) 

Temperatura de extração (60ºC) 

*Concentrações relativas ao ácido nítrico 65% P.A.  

 

Nas condições otimizadas as amostras foram maceradas, homogeneizadas 

e pesadas (0,0800 g a 0,1000 g) em tubos falcon de 15 mL, em triplicata, aos 

quais foram adicionados 2 mL de ácido nítrico 75% v v-1 (concentrações relativas 

ao ácido nítrico 65% P.A.). Em seguida as amostras foram levadas ao ultrassom 

por 45 min a temperatura na extração de 60 ºC. Posteriormente, o volume da 

mistura foi completado para 10 mL com água ultrapura agitados manualmente e 

centrifugados por 3 minutos a 3500 rpm. Para as análises por ICP-MS, uma 

alíquota de 0,5 mL dos sobrenadantes, contendo os analitos extraídos, foi 

transferida para um tubo falcon de 15 mL, adicionados 100 µL de ácido nítrico e 

padrão interno (Rh 5 µg L-1) e diluída para 10 mL com água ultrapura.  

 

4.4.2. Otimização dos parâmetros do ICP-MS 

 

 Foram otimizados os seguintes parâmetros ICP-MS: a vazão do gás 

nebulizador e a potência de radiofrequência, que variaram, respectivamente, de 

0,8 a 1,2 L min-1 e 900 a 1400 W. Cada parâmetro foi analisado considerando a 

concentração obtida para os analitos em cada condição.  
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4.4.3. Parâmetros de mérito 

 

Foram determinados os parâmetros de mérito: limite de detecção (LOD), 

limite de quantificação (LOQ) e precisão por meio do desvio padrão relativo (RSD). 

Os parâmetros citados podem ser obtidos através das equações de 1 a 3.39 

 

 𝐿𝑂𝐷 =  (3 ⋅ 𝑆𝐷) ÷  𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒    (Eq. 1) 

𝐿𝑂𝑄 =  3,3 ⋅  𝐿𝑂𝐷    (Eq. 2) 

𝑅𝑆𝐷 =  (𝑆𝐷 ÷  𝑋)  ⋅ 100    (Eq. 3) 

 

Onde, SD representa o desvio padrão, Slope a inclinação da curva e X 

representa a média das concentrações nas amostras. A linearidade da curva foi 

verificada a partir do coeficiente de correlação (R). 

4.4.4. Verificação da exatidão  

4.4.4.1. Amostras de referência certificadas  

 

Também foi realizada verificação da exatidão da metodologia proposta por 

meio da análise de amostras certificadas. A amostra certificada utilizada foi a de 

sedimento marinho PACS-2 e a amostra de solo com valores informados Clay 

Soil, já que possuem características semelhantes à borra selecionada e não há 

amostra certificada de borra oleosa de petróleo.  

4.4.4.2. Digestão ácida em bloco de aquecimento   

 

Nesta etapa foram selecionadas duas das borras, as quais foram 

analisadas após extração assistida por ultrassom e também após a digestão 

ácida, já que este é um dos procedimentos utilizados atualmente para o preparo 

de amostra para análise por ICP-MS.  

Para digestão ácida, uma massa entre 0,0900 g e 0,1000 g das borras 

oleosas foram pesadas, 4 mL de HNO3 bidestilado e 1 mL de peróxido de 

hidrogênio foram adicionados e, após 1 minuto, mais 1 mL de peróxido de 

hidrogênio foi adicionado. Os frascos foram mantidos abertos por 1 hora para 
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reagir a pressão atmosférica, em seguida foram levados ao bloco, ainda abertos, a 

120 ºC até quase a secura, restando um baixo volume de líquido nos frascos (este 

processo levou em torno de 1h30min). Posteriormente, mais 2 mL de HNO3 

bidestilado e 2 mL de peróxido de hidrogênio foram adicionados lentamente, em 

seguida os frascos foram mantidos sem aquecimento por 30 minutos e as tampas 

dos frascos foram colocadas sob os mesmos, entretanto eles não foram 

completamente fechados. Subsequentemente, os frascos foram fechados e 

levados novamente ao bloco por 2 h, a 120ºC. Após a retirada do bloco, os frascos 

permaneceram fechados até o seu resfriamento a temperatura ambiente por 30 

minutos. Por fim, a amostra digerida foi transferida para um tubo falcon e seu 

volume foi aferido com água ultrapura para 50 mL, com 1% (v v-1) de HNO3 

bidestilado. Para análise no ICP-MS as amostras digeridas foram diluídas 20 

vezes e sua leitura foi realizada utilizando os parâmetros otimizados de vazão do 

gás nebulizador e potência da radiofrequência.  

4.4.4.3. Tratamento de dados 

 

Foram utilizados softwares de tratamento de dados: Origin e Excel para a 

obtenção dos gráficos das curvas de calibração e, com as mesmas foram 

calculadas as concentrações dos metais Cu, Zn, Cd, Pb, Co, V e Ni nas borras em 

análise por ICP-MS.  O teste t-pareado foi aplicado utilizando o software Excel 

para a comparação das metodologias: digestão ácida em bloco e extração ácida 

assistida ultrassom. 

4.5. Resíduos e segurança no laboratório 

 

 Em vista das características perigosas associadas à borra oleosa, conforme 

descrito anteriormente, para proteção individual dos operadores foram utilizados 

durante todos os procedimentos experimentais os EPIs: jaleco de algodão, luvas 

de nitrila e máscara para vapor. Para a etapa de dissolução das amostras, o 

procedimento foi realizado em capela, para garantir segurança e bem-estar a 

todas as pessoas que frequentam o laboratório.  

O descarte do material contaminado com a borra oleosa analisada, como 

tubos falcons e luvas foi realizado em plásticos devidamente lacrados 



 
 

 
 

26 

armazenados em caixa de papelão e descartados na categoria “SCMP - Sólidos 

Contaminado com Metais Pesados” de código do IBAMA 180202, conforme 

normas da UFSC, para posterior blendagem para coprocessamento. Os resíduos 

líquidos foram descartados em bombonas PEAD, de acordo com as normas da 

UFSC, na categoria “MP - sobras de produtos químicos contendo metais pesados” 

também de código do IBAMA 180202 e posteriormente destinados a aterro 

industrial.40 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Otimização da extração ácida por ultrassom 

 

A otimização da extração ácida por ultrassom foi realizada utilizando uma 

mistura das borras 2, 4 e 6, realizada para os seguintes parâmetros: concentração 

do ácido (25 a 100% (v v-1), utilizando ácido nítrico 65% bidestilado e diluição em 

água ultrapura), tempo de ultrassom (5 a 60 minutos) e temperatura do ultrassom 

(ambiente (25ºC) e 60ºC), todos realizando avaliação univariada e amostras em 

triplicata. Para a otimização da temperatura do ultrassom, os dados obtidos para 

cada analito, em mg kg-1, estão apresentados na Figura 4.  

 

Figura 4: Efeito da temperatura de extração na concentração dos analitos (mg kg-1) e 

amostras de borra oleosa após a extração assistida por ultrassom  Tempo de ultrassom 

(15 min.)  e concentração de ácido  de 50% v v-1. Autoria própria. 

 

 

Com base na Figura 4, é possível observar que as maiores concentrações, 

para três dos sete analitos (Pb, V e Ni), foram obtidas para extração na 

temperatura de extração de 60ºC, o que ocorre devido a maior agitação das 
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partículas, que auxilia na extração dos analitos. Não foi possível detectar 

concentrações de Co e Cd e mesmo para os analitos Cu e Zn, que apresentaram 

uma  concentração média maior para  extração em temperatura ambiente, o 

desempenho da extração a 60ºC foi próximo do obtido para temperatura ambiente, 

indicando que a extração a 60ºC também é eficiente. Assim, sendo estabelecida 

então a temperatura de 60ºC como condição de compromisso para extração dos 

analitos nas amostras de borra oleosa.  

A concentração ácida da solução extratora é também um parâmetro 

importante para ser otimizado em procedimentos usando extração assistida por 

ultrassom. A influência da concentração do ácido nítrico na solução extratora foi 

avaliada e os resultados estão apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5: Influência da concentração de ácido nítrico na concentração dos analitos 
(mg kg-1) em amostras de borra oleosa após extração assistida por ultrassom. Tempo de 

ultrassom (15 min.) e temperatura de extração (60ºC). Autoria própria. 

 

 

Com base na Figura 5, observa-se uma melhor extração para três dos sete 

analitos (Cu, Zn e Ni) com o uso de 75% v v-1 de ácido, dois dos analitos (Pb e V) 

com melhor extração com 50% v v-1 de ácido e dois que não foi possível detectar 
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(Cd e Co). Para os analitos Pb e V, cuja melhor extração ocorreu para 50% v v-1, 

percebe-se uma concentração muito próxima obtida para 75% v v-1, estando, 

inclusive, dentro da barra de erro obtida para a análise, o que demonstra ser 

possível quantificar estes analitos utilizando a extração de 75% v v-1, sendo assim, 

esta é a condição de compromisso para a concentração de ácido utilizada na 

extração.  

O aumento da concentração do ácido da solução extratora esperava-se  

favorecer a extração dos analitos, o que ocorre até a concentração de 75% v v-1. 

Porém observa-se uma diminuição da concentração dos analitos quando se 

utilizou como extrator ácido nítrico concentrado (100%). Esse comportamento 

pode estar associado à alta acidez da amostra, neste caso, mesmo diluída 

apresentou uma concentração de ácido na solução diluída de 5%. Essa 

concentração de ácido é a máxima recomendada para análises por ICP-MS 

usando nebulização pneumática. Assim, este fato pode ter de alguma forma, 

contribuído para o comportamento observado para extrações com ácido nítrico 

concentrado.    

Para a otimização do tempo de ultrassom, os resultados obtidos estão 

apresentados na Figura 6.  
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Figura 6: Efeito do tempo de ultrassom  na concentração dos analitos (mg kg-1) em 

amostras de borra oleosa após extração assistida por ultrassom. Temperatura de 

extração  (60ºC), concentração de ácido nítrico (75% v v-1). Autoria própria. 

 

 

Conforme ilustra a Figura 6, os dados obtidos demonstram que quatro dos 

sete analitos (Cu, Zn, V e Ni) tiveram uma melhor extração utilizando 45 minutos 

de ultrassom e dois analitos que não tiveram extração em nenhum tempo proposto 

(Co e Cd), possivelmente por não estarem presentes na amostra em 

concentrações detectáveis, considerando os dados apresentados pelas Figuras 4 

a 6. Apenas um analito teve sua melhor extração em 30 minutos de ultrassom, o 

Pb, porém a extração também foi possível utilizando 45 minutos, mesmo em 

menor quantidade. Como se buscou uma condição de compromisso para a análise 

ser realizada de forma multielementar, a extração em 45 minutos teve melhor 

desempenho e foi selecionada para o procedimento otimizado, uma vez que em 

tempos maiores de ultrassom não houve uma melhora na extração.  

Sendo assim, as condições de compromisso que apresentaram a melhor 

eficiencia de extração para Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn  em amostras de borras 
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oleosas foram utilizando concentração de ácido nítrico  de 75% v v-1, temperatura 

de extração de 60°C por um período de 45 minutos de ação do ultrassom. 

5.2. Otimização dos parâmetros do ICP-MS 

 

 Visando obter a melhor resposta analítica, foram otimizados os seguintes 

parâmetros do ICP-MS: a vazão do gás nebulizador (0,8 a 1,2 L min-1) e a 

potência da radiofrequência (900 a 1400 W). Os resultados obtidos para a 

variação da vazão de gás nebulizador para o padrão multielementar e para os 

extratos das amostras da borra oleosa são apresentados, respectivamente, na 

Figura 7a e 7b. Os resultados foram normalizados com base no maior valor de 

contagem para facilitar a representação dos resultados, já que as que os analitos 

apresentam sensibilidades distintas no ICP-MS.  

 

Figura 7: Otimização da vazão do gás nebulizador. a) para uma solução padrão 

multielementar (50 µg L-1) e b) para extrato da amostra de borra oleosa. Autoria própria. 

 

  

A vazão do gás nebulizador afeta as contagens dos analitos por estar 

relacionada ao tempo de residência destes no plasma. Observa-se na Figura 7 

uma melhora significativa na contagem normalizada a partir da vazão do gás 

nebulizador de 1,1 L min-1 para todos os analitos, tendo melhor desempenho em 

1,2 L min-1, tanto para o extrato quanto para o padrão. Porém, optou-se por 

selecionara vazão  de 1,1 L min -1 de gás nebulizador, visto que não gera um alto 

consumo de gás e promove uma análise com bons resultados tanto para o padrão, 
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onde o desempenho é tão bom quanto para 1,2 L min-1, quanto para o extrato, 

onde o desempenho é praticamente o mesmo para quase todos os analitos.  

Observa-se para o padrão aquoso que o V tem comportamento muito 

distindo dos outros analitos em vazões baixas do gás nebulizador. Isso pode ter 

ocorrido devido a formação de íons poliatômicos, como o óxido de cloro, por 

exemplo, gerando uma interferência espectral.41 

 Para avaliar a potência da radiofrequência, os resultados obtidos para o 

padrão multielementar e para o extrato da borra oleosa são apresentados na 

Figuras 8a e 8b, respectivamente. 

 

Figura 8: Otimização da potencia da radiofrequência. a) para uma solução padrão 

multielementar (50 µg L-1)  e b) para extrato da amostra de borra oleosa. Autoria própria. 

 

 

 Analisando a Figura 8 é possível observar um melhor desempenho para a 

potência de radiofrequência em 1100 W para a maioria dos analitos, tendo 

resultados mais uniformes para todos. Para o extrato da borra oleosa, na Figura 

8b, percebe-se que este comportamento ocorre na potência de radiofrequência de 

1000 W. Considerando a intensidade normalizada, utilizando a potência de 

radiofrequência de 1100 W para o extrato obtém-se também resultados 

satisfatórios para os analitos avaliados, o que não ocorre tão bem para o padrão 

multielementar em 1000 W, sendo, portanto, a potência de radiofrequência de 

1100 W foi utilizada como condição de compromisso.  
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5.3. Parâmetros de mérito 

 

A curva de calibração realizada para a determinação de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, 

V e Zn gerou as equações da reta e os coeficientes de correlação (R) 

apresentados na Tabela 3, onde também estão apresentados os parâmetros o 

LOD e LOQ obtidos para cada analito. 

 

Tabela 3: Parâmetros de mérito para determinação de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn em 
amostras de borra oleosa por ICP-MS após extração assistida por ultrassom. Autoria 

própria. 

Analito Equação da reta * R LOD (mg kg-1) LOQ (mg kg-1) 

Cd y = 0,0233x + 0,0001 0,9999 0,01 0,03 

Co y = 0,0837x + 0,0004 0,9999 0,2 0,8 

Cu y = 0,0423x + 0,0002 0,9999 2,3 7,6 

Ni y = 0,0184x + 0,0001 0,9999 0,5 1,6 

Pb y = 0,3260x + 0,0016 0,9999 0,4 1,4 

V y = 0,0745x + 0,0004 0,9999 0,2 0,7 

Zn y = 0,0128x + 0,0001 0,9998 0,4 1,3 

* Obtidas a partir de curvas de calibração externa usando Rh 5,0 µg L-1 como padrão 

interno  

 

 Os valores de coeficiente de correlação (R) obtidos são adequados para a 

metodologia proposta. Os LODs obtidos foram menores do que os reportados para 

os mesmos analitos em borra oleosa por Schirmacher, et al, utilizando 

espectrofotômetro TXRF em mg kg-1: 2,48 para o Cu, 4,78 para o Ni, 4,73 para o 

Pb, 6,53 para o V e 4,44 para o Zn.23 Rauckyte, Hargreaves e Pawlak obtiveram 

para o Pb em borra oleosa uma faixa de LOD de 0,3 a 0,6 mg kg-1, próximo da 

faixa obtida para este analito com a metodologia proposta.22 Além disso, são 

limites de detecção e quantificação menores do que as concentrações 

encontradas nas borras oleosas, sendo adequados para a análise destas. 
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5.4. Verificação da exatidão 

 

 A verificação da exatidão da metodologia proposta foi realizada por meio da 

análise de materiais de referência certificadas e comparação dos resultados como 

os obtidos após a digestão ácida das amostras de borra. A avaliação dos 

resultados foi realizada pela  a aplicação do teste t-pareado. Foram selecionadas 

duas borras oleosas para verificação da exatidão, sendo estas as Borras 4 e 6.  As 

médias dos resultados obtidos dos analitos para as amostras de borra 4 e 6, tanto 

por digestão em bloco quanto por extração assistida por ultrassom, são 

apresentados na Tabela 4, juntamente com os desvios obtidos. 

 

Tabela 4: Concentrações de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn em amostras de borra oleosa 
obtidas por ICP-MS após  digestão ácida  em bloco (DIG) e pelo método proposto usando 

extração assistida por ultrassom (EAU)). Autoria própria. 

 

Analito 

Borra 4 (mg kg-1) Borra 6 (mg kg-1) 

DIG EAU DIG EAU 

Cd <1,29 <1,29 1,53 ± 0,01 1,5 ± 0,1 

Co 50,6 ± 7,9 44,3 ± 1,5 33,15 ± 0,6 32,0 ± 1,4 

Cu 253,6 ± 59,6 216,8 ± 2,0 383,6 ± 67,9 393,3 ± 23,2 

Ni 551,4 ± 89,2 522,5 ± 39,4 220,3 ± 5,4 206,5 ± 5,6 

Pb 454,1 ± 70,4 1035,4 ± 768,2 517,0 ± 21,1 504,7 ± 41,5 

V 1472,2 ± 51,6 1324,8 ± 50,9 247,33 ± 13,4 279,4 ± 30,3 

Zn 2711,3 ± 496,6 2335,1 ± 66,5 2173,1 ± 48,7 2060,8 ± 67,0 

 

É possível observar, com base na Tabela 4, que os valores obtidos para as 

amostras 4 e 6 digeridas em bloco foram muito próximos aos valores obtidos para 

as mesmas amostras usando o método proposto, por extração assistida por 

ultrassom. A diferença percentual entre os valores obtidas pelos procedimentos de 

preparo de amostra avaliados variou, para cada analito, dentre as amostras, da 
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seguinte forma: de 2,5 a 14,5% para o Cu, de 5,2 a 13,9% para o Zn, não ocorreu 

para o Cd, de 2,4 a 56,5% para o Pb, de 3,5 a 12,5% para o Co, de 10,0 a 11,5% 

para o V e de 5,2 a 6,3% para o Ni.  Assim, percebe-se que há, percentualmente, 

uma diferença menor do que 15% entre os valores de concentração obtida após 

digestão ácida e extração assistida por ultrassom. Uma exceção foi para o Pb, 

onde essa variação percentual ficou foi de 56,6% para na amostra de borra 4, 

Neste caso do Pb, é possível que tenha ocorrido alguma dificuldade na digestão 

das amostras devido a suas características, algum tipo de contaminação ou 

interferências, já que ocorreu apenas para este analito e apenas em uma das 

borras oleosas analisadas. Os valores de RSD para as amostras digeridas 

variaram de 0,8 a 6,1% para o Cd, 1,7 a 15,7% para o Co, 17,7 a 23,5% para o 

Cu, 2,4 a 16,2% para o Ni, 4,1 a 15,5% para o Pb, 3,5 a 5,4% para o V e 2,2 a 

18,3% para o Zn. Idealmente, os valores de RSD desejados seriam menores do 

que 10%, porém, essa variação pode ter ocorrido devido a heterogeneidade e 

complexidade das amostras analisadas.  

Também como forma de comparar as metodologias, aplicou-se o teste t-

pareado utilizando n = 7 (para os sete analitos) para as duas borras oleosas, 4 e 

6, obtendo t-crítico uni-caudal 1,94. Para a borra 4 obteve-se t = 1,07 e para a 

borra 6, t = 0,80, portanto ambas as borras analisadas tiveram resultados abaixo 

do t-crítico, confirmando que não há diferença estatística entre a exatidão dos 

resultados obtidos para ambas as metodologias aplicadas, fato que comprova a 

boa exatidão do método proposto. 

Adicionalmente, avaliou-se também a exatidão do método por meio da 

análise de uma amostra certificada e uma amostra com valor informado após a 

extração assistida por ultrassom nas condições otimizadas para borra oleosa. Em 

função de o laboratório não possuir material certificado para borra oleosa, 

utilizaram-se amostras de sedimento marinho (PACS-2, valor certificado) e solo 

(Clay Soil, valor informado) para as análises. Os resultados obtidos se encontram 

na Tabela 5. 
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Tabela 5: Concentrações de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn em amostras de referência 
obtidas após extração assistida por ultrassom e determinação por ICP-MS. Autoria 

própria. 

 

Analito 

Clay Soil 

Concentração (mg kg-1) 

PACS-2 

Concentração (mg kg-1) 

Informada  Obtida Erro (%) Certificada Obtida  Erro (%) 

Cd <1 <1,3 - 2,11 ± 0,15 2,06 ± 0,04 0,2 

Co 36 27,6 ± 0,4 22,2 11,5 ± 0,3 7,04 ± 0,1 37,5 

Cu 300 263,7 ± 67,7 10,5 300 ± 12 264,6 ± 8,1 12,0 

Ni 61 41,7 ± 0,5 30,8 39,5 ± 2,3 25,3 ± 2,1 30,6 

Pb 50 33,6 ± 5,3 22,3 183 ± 8 159,7 ± 2,2 11,5 

V 47 19,1 ± 0,6 57,8 133 ± 5 58,4 ± 3,6 53,4 

Zn 82 62,1 ± 22,7 3,4 364 ± 23 297,2 ± 11,1 15,3 

 

Nota-se na Tabela 5 que os valores obtidos para Clay Soil se aproximam do 

valor indicado para os analitos Cd, Co, Cu, Pb e Zn, com erros menores que 23% 

e se distanciam mais para os analitos Ni e V, com erros superiores a 30 % e para 

a amostra certificada de sedimento marinho, PACS-2, Cd, Cu, Pb e Zn tem valores 

bastante próximos dos esperados, com erros menores que 16%, por outro lado 

Co, Ni e V, com erros superiores a 30%.  

Os valores de RSD obtidos para a amostras Clay Soil foram de: 9,6% para 

o Cd, 1,5% para o Co, 25,7% para o Cu, 1,3% para o Ni, 15,8% para o Pb, 3,4% 

para o V e 36,5% para o Zn, enquanto para a PACS-2 foram de: 1,9% para o Cd, 

2,0% para Co, 3,1% para o Cu, 8,2% para o Ni, 1,4% para o Pb, 6,1% para V e 
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3,7% para o Zn. Percebe-se que os valores de RSD são, em sua maioria, menores 

do que os obtidos para as amostras digeridas, porém os erros em relação aos 

valores certificados e/ou informados foram relativamente altos.  

Apesar de a avaliação ser comparativa, vale ressaltar que existem muitas 

diferenças entre a matriz da borra oleosa e a matriz de solo ou sedimento 

marinho, o que poderia explicar os altos valores de erro obtidos para os resultados 

experimentais quando comparados com os valores certificados e informados.  

5.5. Aplicação analítica 

 

Sete amostras de borra oleosa provenientes de diferentes fontes foram 

analisadas utilizando a metodologia proposta. Os valores de concentração obtidos 

para Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn nas  amostras de borra oleosa estão 

apresentados nas Tabelas 6 e 7.  

 

Tabela 6: Concentrações obtidas para Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn nas amostras de borra 
oleosa (Borra 1, Borra 2, Borra 3 e Borra 4) após extração assistida por ultrassom e 

determinação por ICP-MS. 

Analito Borra 1  

(mg kg-1) 

Borra 2  

(mg kg-1) 

Borra 3  

(mg kg-1) 

Borra 4  

(mg kg-1) 

Cd <1,3 2,0 ± 0,2 <1,3 <1,3 

Co 19,1 ± 2,0 34,9 ± 2,3 16,0 ± 2,1 44,3 ± 1,5 

Cu 205,6 ± 43,5 275,5 ± 18,9  292,3 ± 6,3 216,8 ± 2,0 

Pb 373,9 ± 68,1 6996,6 ± 1216,1  1550,7 ± 902,7  1035,4 ± 768,2 

Ni 159,9 ± 25,3 273,1 ± 18,7 177,0 ± 30,3 522,5 ± 39,4 

V 682,3 ± 129,9 710,1 ± 29,9 577,5 ± 37,4 1324,8 ± 50,9 

Zn 1505,4 ± 156,4 3278,9 ± 269,4 877,2 ± 34,5 2335,1 ± 66,5 
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Tabela 7: Concentrações obtidas para Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn nas amostras de borra 
oleosa (Borra 5, Borra 6 e Borra 7) após extração assistida por ultrassom e determinação 

por ICP-MS. 

Analito Borra 5  

(mg kg-1) 

Borra 6  

(mg kg-1) 

Borra 7  

(mg kg-1) 

Cd <1,3 1,5 ± 0,1 <1,3 

Co 24,0 ± 1,6 32,0 ± 1,4 31,5 ± 0,8 

Cu 227,0 ± 19,3 393,3 ± 23,2 242,9 ± 29,6 

Ni 247,5 ± 9,7 206,5 ± 5,6 324,6 ± 52,0 

Pb 357,8 ± 26,5 504,7 ± 41,5 406,4 ± 15,2 

V 833,9 ± 23,9 279,4 ± 30,3 910,8 ± 28,7 

Zn 1941,5 ± 41,2 2060,8 ± 67,0 2205,2 ± 119,4 

 

As amostras de borra selecionadas apresentam concentrações dos analitos 

na mesma faixa, exceto para o Pb, que apresenta valores bastante distintos entre 

as amostras e para as Borras 6 e 4 para Cu e Ni, respectivamente, que 

apresentam valores mais altos para esses analitos quando comparados aos 

obtidos para as outras borras oleosas analisadas.  

Comparando as concentrações de metais obtidas geralmente para borras 

oleosas  segundo  a  API  para  os  analitos  Cu  (32  a  120 mg  kg-1), Ni (17 a 25 

mg kg-1), Pb (0,01 a 0,12 mg kg-1) e Zn (7  a  80 mg kg-1) com as obtidas para as 

amostras analisadas, as concentrações são superiores em todos os analitos. 

Porém, são encontrados na literatura valores mais altos para alguns desses 

analitos, que se assemelham aos resultados obtidos com a metodologia proposta: 

para o Cu, algumas fontes apresentam 500 mg kg-1, enquanto as borras 

apresentaram entre 200 e 400 mg kg-1. Para o Ni, encontra-se 480 mg kg-1 e os 
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valores obtidos são de 190 a 530 mg kg-1. Para o Pb, a literatura apresenta 565 

mg kg-1 e as concentrações obtidas variam de 300 a 7000 mg kg-1. Para o Zn, os 

valores variam mais, são encontradas concentrações de 1299 mg kg-1 na literatura 

e entre 870 a 3300 mg kg-1 nas borras analisadas.4 Essa variação na 

concentração dos metais em diferentes borras oleosas pode ser explicada pelas 

diferentes origens das amostras, que afetam a composição da borra.  

Os valores de RSD variaram para os diferentes analitos, sendo estes entre 

de 3,8 a 12% para o Cd, de 12,7 a 13,1% para o Co, de 0,9 a 21,2% para o Cu, 

2,7 a 17,1% para o Ni, de 3,7 a 58,2% para o Pb, de 2,9 a 19,0% para o V e de 2,8 

a 10,4% para o Zn. Novamente, notam-se valores de RSD um pouco maiores que 

10% para alguns analitos, o que pode ocorrer devido à complexidade da matriz e 

heterogeneidade da amostra. Mais uma vez percebeu-se uma maior variação para 

o Pb, demonstrando que pode ter alguma dificuldade tanto na digestão ácida 

deste tipo de amostra para este analito, quanto para o método proposto por 

extração por ultrassom, sendo este o analito de menor confiabilidade analisado até 

o momento, possivelmente por ser volátil. 

Uma perspectiva para a continuidade do trabalho inclui uma análise mais 

detalhada para identificar e minimizar os erros obtidos, principalmente, para o Pb, 

buscando outras formas de homogeneização da amostra além da maceração para 

possibilitar a análise confiável deste analito e possivelmente melhorar a precisão 

para os outros analitos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho um procedimento para preparo de amostras de borras 

oleosas usando extração ácida assistida por ultrassom foi proposto para posterior 

determinação de Cd, Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn por ICP-MS. Os parâmetros de 

extração e os instrumentais foram otimizados de forma univariada, possibilitando a 

utilização de uma condição de compromisso para sete analitos. A utilização de 

solução extratora composta por solução de ácido nítrico em concentração de 75% 

v v-1 combinada a extração em ultrassom por 45 min na temperatura de extração 

60ºC possibilitou uma extração eficiente dos analitos. Nessas condições os 

resultados obtidos mostraram-se exatos, não apresentando diferença significativa 

quando comparados com os obtidos após digestão ácida em bloco de 

aquecimento. Adicionalmente, o método proposto foi aplicado para análise de 

amostras de referência com valores de concentração certificados e informados 

para os analitos, e os valores obtidos pelo método proposto mostraram boa 

concordância com os valores certificados e/ou informados para a maioria dos 

analitos.  

A metodologia proposta mostrou ser simples, rápida e com exatidão e 

precisão para extração e determinação de metais em amostras de alta 

complexidade como as amostras de borra oleosas, tendo um menor custo e um 

menor consumo de reagentes nocivos em relação a técnica atualmente utilizada, 

por digestão da amostra. Assim, a metodologia foi aplicada  determinação de  Cd, 

Co, Cu, Ni, Pb, V e Zn em sete amostras de borras oleosas de diferentes fontes, 

que apresentaram, entre si, concentrações semelhantes para a maioria dos 

analitos, com uma variação maior encontrada apenas para o Pb. Essa variação é 

comum, já que a composição depende muito da origem do resíduo.  
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