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FTIR - do ingles: "Fourier Transform Infrared", espectroscopia no infravermelho
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As tecnicas de absor9ao eletronica no uv-visivel, ressonancia

paramagnetica e1etronica (do ingles EPR) e infravermelho com transformada de

Fourier (do Ingles FTIR) foram as empregadas neste trabalho para estudar a intera9ao

do herbicida 2,4- D (acido 2,4- diclorofenoxiacetico) com acidos humicos

provenientes de dois solos: podz6lico vermelho-amarelo e de uma turfeira. Ap6s

quatro dias de rea9ao, nao foi observada altera90es nos espectros de absor9ao

eletronica do herbicida devido a presen9a do acido humico, indicando nao ter

ocorrido degrada9ao do herbicida. Com essa tecnica tambem foi quantificada a sor9ao

do herbicida pelo acido humico da turfeira, em fun9ao dos valores de pH. Utilizando

amostras liofilizadas e atraves de medidas de EPR, a densidade do radical livre

semiquinona foi quantificada (spins/g), e nao identificou-se altera9ao no aduto acido

humico-2,4-D. Contrariando dados existentes na literatura internacional, segundo a

qual a intera9ao do 2,4- D com 0 acido humico ocorre via liga9ao covalente, com

redu9ao no nivel de semiquinona. As bandas de infraverme1ho do aduto acido humico-

2,4-D nao mostraram evidencias significativas de altera90es. Esse resultado e

relevante pois indica que somente mecanismos de baixa energia estao envolvidos na

intera9ao do 2,4-D com os acidos humicos extraidos de solos brasileiros, 0 que sugere

possibilidade de dessor9ao e transloca9ao do herbicida no solo com potencial de

contamina9ao de aguas de len901 freatico e suas fontes.

Foram feitos estudos da possivel forma9ao do complexo 2,4-D mais

Cu(II), atraves da tecnica de EPR. Em pH = 2, nao ocorre a forma9ao de complexo

com 0 2,4-D, sendo a coordena9ao octaedrica com simetria axial com a agua a

preferencial, uma vez que os grupos carboxilicos do herbicida estao protonados (pKa

= 2,6). Em valor de pH igual a 3,5 e 5,1 a coordena9ao com 0 2,4-D e observada,

gerando urn complexo de simetria rombica.

A fotodegrada9ao com luz ultravioleta do herbicida foi observada,

utilizando a tecnica de absor9ao eletronica, em solu9ao aquosa, demonstrando a

fot6lise direta do 2,4-D. 0 acrescimo de acido humico (da turfeira) na concentrayao

de 600mg/l nao teve 0 efeito fotossintetizante esperado. 0 material humico agiu como

urn inibidor da fotodegrada9ao do herbicida.



The interaction of the herbicide 2,4-D (2,4- dic1orofenoxyacetic acid)

with humic acids was studied by three spectroscopics methods: absorption electronic

in ultraviolet-visible (Uv-vis), electron paramagnetic resonance (EPR) and Fourier

transform infrared (FTIR). Humic acids used were extracted from two types of soils:

podsol and peat. After four days of reaction, no change were observed in the Uv-vis

spectra of the herbicide due the presence of the humic acid, in differents pHs,

indicating that the herbicide did not degradate. The herbicide sorption was quantified

to peat humic acid as a function of the pH value using the Uv-vis spectroscopy. The

EPR spectra of freeze-dried were used to determine the density of semiquinone free

radicals and no change was observed in the humic acid-2,4-D sample. This results is in

disagreement with literature data which showed that the 2,4-D and some humic acid

interacted by covalent bond, with reduction of the semiquinone level. Vibrational

bands of the humic acid-2,4-D solution also did not show significant changes. These

results were significant because they indicated that only mechanisms of weak energy

were involved in the interaction between 2,4-D and these two humic acids from

Brazilian soils. This suggest the possibility of desorption and translocation of the

herbicide in the soil, with potential contamination to groundwater and supplies.

The interaction between 2,4-D and eu(II) was studied by the EPR

spectroscopy. It was observed for pH = 2 there is no complex formation with 2,4-D,

at more probably due to protonation of carboxylic groups of the herbicide (pka = 2,6).

For pH values of 3,5 and 5,1, the coordination with the 2,4-D is observed, producing

a complex with rhombic symmetry.

The herbicide photo degradation under ultraviolet radiation in aqueous

solution was studied by uv-visible technique, demonstrating that occurred the direct

photolizes of 2,4-D. The addition of peat's humic (600mg/l) in aqueous solution did

not have the expected photosensitize effect. The humic acid in this concentration

acted as an inhibitor to the photo degradation of the herbicide.



A amplia~ao de areas de produ~ao agropecuma, e 0 emprego de

tecnicas mais produtivas, como maquinas, tratores, fertilizantes, produtos quimicos e

sementes melhoradas, foram responsaveis pelo crescimento da produ~ao mundial de

graos. a Brasil, com a revolu~ao agricola tomou-se urn dos primeiros exportadores

mundiais de alimentos.

Apesar da previsao da colheita mundial de graos indicar 0 crescimento

de mais de 15% ate 0 ano 2000, havera cada vez menos comida para cada ser vivo. A

produ~ao de grao per capita deve cair 20% ate a virada do seculo (Atlas do Meio

Ambiente, EMBRAP A, 1994). au seja, 0 crescimento demografico esta maiar que 0

avan~o da produtividade.

Degrada~ao acelerada dos solos, perda de sua fertilidade natural,

contamina~ao das aguas e do ambiente por agrot6xicos e fertilizantes, envenenamento

dos alimentos, extin~ao de animais e plantas silvestres em consequencia da destrui~ao

dos habitats onde vivem saD alguns dos principais efeitos negativos da agricultura

modema.

a fator infesta~ao do solo pelas plantas daninhas, que oferecern

concorrencia as plantas cultivadas, encontrou uma solu~ao eficaz que vem a ser 0 uso

de herbicidas agindo contra essas plantas. De modo geral, a competi~ao exercida pelas

plantas daninhas ocorre principalmente pelos fatores relacionados diretamente com 0

crescimento da cultura, ou seja, agua, luz e nutrientes, e assume grande importancia na

redu~ao do rendimento econ6mico de determinada cultura.

a Brasil ocupa a quinta posi~ao entre os paises que mais empregam

pesticidas, nao muito distante dos Estados Unidos, Russia, Fran~a e Japao. Esse papel

de destaque do Brasil no consumo de pesticidas no entanto nao tern contrapartida na

pesquisa e precau~5es existentes nos demais paises.

Em 1989 0 Brasil consumiu 151,8 mil toneladas de agrot6xicos

formulados (comerciais) (Funtino & Silveira, 1991). Em 1960 as lavouras agricolas no

Brasil ocupavam uma area de 28,4 milh5es ha (IBGE, 1985), e em 1991 uma area de

50,0 milh5es ha (IBGE, 1993), 0 que mostra urn aumento de 76,0% das areas



cultivadas, enquanto que 0 consumo de agrot6xicos neste mesmo periodo foi de

276,2%.

As regioes Sudeste e SuI do Brasil sac responsaveis pelo consumo de

444% e 383% respectivamente do total de agrot6xicos utilizados no Brasil em, " ,
1984. Os estados de Sao Paulo e Parana sac os que mais consomem, participam com

35,5% e 20,4%, respectivamente, do total de produto formulado em 1984, sendo que

o estado do Mato Grosso do SuI foi 0 que menos consumiu, 4,6%. Conforme a regiao,

a atividade agricola pode ser intensiva ou tradicional, sendo que esta ultima nao

emprega 0 uso intensivo de agrot6xicos (Spadotto et al, 1996).

o estado de Sao Paulo e do Parana utilizaram 6,8 e 4,2 Kg/ha,

respectivamente, de agrot6xico formulado, em 1984, sendo a media de consumo neste

ano no Brasil de 2,4 Kg/ha.

As culturas de laranja, soja e cana-de-a/Yucar sac as que mais consomern

agrot6xico, participaram respevtivamente com 17,5%, 15,6% e 9,8% do total de

ingrediente-ativo do consumo anual de 1990. Esse alto consumo e devido ao fato

dessas culturas OCUParemgrandes extensoes.

A materia orgamca do solo tern papel fundamental na intera/yao com

pesticidas no solo, sendo para a maioria dos pesticidas apolares e 0 principal sitio de

sor/yao no solo. Stevenson (1976) considera que a informa/yao da intera/yao materia

organica-herbicida, da uma base mais racional do uso efetivo, reduzindo efeitos

indesejaveis como contamina/yao do ambiente. Contudo urn born entendimento dessas

intera/Yoes e dificil devido a complexidade da materia orgamca e as outras numerosas

intera/yoes que ocorrem simultaneamente. Assirn, urna altemativa e 0 uso de sistemas

simplificados envolvendo componentes bem definidos da materia organica e que

possibilitam elucidar mecanismos de intera/Yao. Os meritos de usar esses compostos

bem definidos como acido humico e acido fUlvico, sac:

~ Eles podem realmente ser extraidos da materia orgamca dos solos em uma forma

relativamente pura;

~ Podem ser caracterizados por vanas tecnicas;

~ Sao os principais constituintes e os mais comuns da materia orgamca.

Tecnicas espectrosc6picas como absor/Yao eletronica no uv-visivel,

ressonancia paramagnetica eletronica, vibracional no infravermelho, e outras, tern sido



utilizadas para caracterizar substancias hilmicas e tambem estudar interayoes com

pesticidas (Martin-Neto et al 1994, Traghetta 1992, Senesi 1992). Assim as tecnicas

espectrosc6picas acima citadas foram utilizadas neste presente projeto na investigay8.o

de mecanismos de soryao do herbicida 2,4-D por acidos hilmicos de solos tropicais: de

urn solo podz6lico vermelho-amarelo, representativo de 60% do solo do Estado de

Sao Paulo, e de uma turfeira, com caracteristicas bem diferentes as do podz6lico para

comparay8.o de reatividade com 0 herbicida.

Alguns experimentos tambem foram realizados para verificar a possivel

complexay8.o do 2,4-D com 0 ion metaIico Cu(II). Ainda realizou-se experiencias de

fotodegraday8.o em soluy8.o aquosa do herbidda na presenya e na ausencia de acidos

hilmicos, em concentray8.o 600mg/l, para avaliar 0 seu possivel papel catalitico.
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o solo pode ser definido como a massa natural que comp5e a

superficie da Terra, biologicamente ativa, entremeada por estrutura porosa. Este

material desde a cria~8oo sofre a influencia de fenomenos bio16gicos, c1imaticos,

geo16gicos e topograficos. "Solos diferem largamente em suas propriedades devido a

variabilidade nestes quatro fatores de urn lugar para outro e com 0 passar do tempo.

Essa variabilidade, contudo, n800impede a eminencia de uma caracteristica unica que

distingue solos de meros materiais geo16gicos e serve como base para sua taxonomia:

uma sistematica, sequencia vertical de camadas (conhecidas como horizontes)

produzidas pela a~8oo combinada de percola~8oo de aguas e organismos vivos"

(Sposito & Reginato, 1992).

Em ecologia, 0 solo e definido como sendo uma rocha finamente

particulada, formado por compostos inorganicos com diferentes percentagens de

substancias organicas, onde plantas encontram apoio e nutrientes para se

desenvolverem. Arocha particulada constitui a por~8oo mineral do solo, cuja

fragmenta~8oo ocorre por a~8oodos intemperismos fisicos, quimicos e bio16gicos. A

materia organica e adicionada a por~8oomineral na forma de humus, ou seja, vegetais

e animais mortos em decomposi~8oo.

Os principais minerais que comp5e 0 solo, c1assificados segundo

composi~8oogranulometrica, s8oo:

~ As areias grossas de O,2mm a 2mm

~ As areias finas de 20llm a O,2mm

~ Os limos de 21lm a 20llm

~ As argilas (co16ides minerais) de menos de 21lm



o solo contem aproximadamente 25% de ar, 25% de agua, 46% de

elementos minerais e 4% de materia orgamca (Pinheiro and Monteiro, 1992). A

quantidade de materiais orgamcos pode variar tanto entre urn tipo de solo e outro,

como entre horizontes de urn mesmo perfil. Normalmente as maiores quantidades de

material orgamco SaDencontradas nos horizontes mais superficiais. Entremeando os

materiais s61idos encontram-se 0 ar e a agua, que ocupam 0 espa90 poroso. Suas

propor90es, ao contrario dos minerais e materia orgamca, podem ter grandes

varia90es em espa90s de tempo relativamente curto.

Sabe-se que as plantas retiram do solo 13 componentes essenciais a

vida. Destes, 6 SaDabsorvidos em quantidades relativamente grandes, designados

macronutrientes: nitrogenio, f6sforo, potassio, calcio, magnesio e enxofre. Os outros

7, igualmente essenciais, mas usados em quantidades muito pequenas SaD

denominados micronutrientes: ferro, manganes, zinco, boro, cobre, cloro e

molibdenio. Todos os elementos tern que estar presentes no solo nas concentra90es e

formas adequadas para que possam ser devidamente utilizados pelas plantas. Se

qualquer urn dos 13 elementos estiver ausente, ou presentes em propor90es

inadequadas, ele limitara 0 crescimento das plantas mesmo que os restantes estejam

em quantidades adequadas e haja fomecimento apropriado de gas carbonico,

oxigenio, agua, luz e calor. A ideia de que 0 crescimento das plantas e controlado

pelo nutriente existente em menor quantidade, vem desde os tempos de Justus yon

Liebig (1840) e e conhecida como 'Lei do Minimo'.

A materia orgamca do solo pode ser convencionalmente classificada

em dois principais grupos, substancias nao humicas e substancias humicas. As

substancias nao humicas SaDformadas por proteinas, aminoacidos, polissacarideos,

acidos orgamcos de baixo peso molecular, ceras e outros, tern caracteristicas fisicas e

quimicas definidas e SaD geralmente atacadas por microorganismos tendo,

normalmente, curto tempo de vida nos solos e sedimentos.

As suhstancia humicas sao os maiores constituintes de solos e

sedimentos ocorrendo em praticamente todos os sitios aquaticos e terrestres. Formada



por residuos de plantas e animais degradados e de atividades sinteticas de

microorganismos e tem longo tempo de permanencia no solo, com centenas ou ate

milhares de anos (Schnitzer & Khan, 1978).

As substancias humicas representam a frayao mais ativa da materia

organica na maioria dos solos, pode ser descrita melhor como uma serie altamente

acida, de cor que vai do amarelo ao preto, massa molecular elevada, polie1etroliticos

(polimeros com caracteristicas de eletr6litos), com alto conteudo de gropos funcionais

contendo oxigenio, inc1uindo-se acido carboxilico, gropos fen6licos, en6licos, e

alifilticos de vanos tipos. As diferentes frayoes humicas (acido humico, acido fUlvico e

humina) representam uma mistura complexa de moleculas distribuidos em urn largo

intervalo de massas moleculares (abaixo de 1000 ate acima de 3000) (Stevenson,

1972).

As substancias humicas contem alta concentrayao de radicais livres,

possivelmente do tipo semiquinona, produto da reduyao de quinonas (figura 2.1).

Fisiologicamente, 0 radical livre pode afetar a germinayao de sementes e raizes, e 0

crescimento das plantas em geral. Alem de mediar associayoes entre as substancias

humica e enzima e a atividade enzimatica residual em substancias humicas. Os radicais

livres sac muito estaveis e sac relacionados com reayoes de polimerizayao-

despolimerizayao, grau de humificayao da materia organica e podem interagir com

pesticidas e poluentes organicos (Schnitzer & Khan, 1978).

OH
-H . 2+ •
+H

OHa
Quinona Hidroquinona Semiquinona



(Primavesi, 1990):

~ A vegetayao de cujos restos se forma;

~ 0 c1ima reinante;

~ Quantidade de mineral no solo;

~ 0 pH do solo;

~ Os microorganimos ativos na decomposiyao;

~ 0 manejo do solo pelo homem.

As substancias hilmicas sac usualmente fracionadas, com base na sua

solubilidade, em tres grupos principais. As frayoes obtidas inc1uem:

~ Acido hilmico: definido como 0 material que e extraido do solo

por soluyao alcalina e que e precipitado sob acidificayao;

~ Acido fUlvico: material hilmico remanescente em soluyao quando

o extrato alcalino e acidificado (solilvel em acido e em alcali);

~ Humina: frayao hilmica insolilvel em extratos alcalinos e acidos.

A estrutura quimica das substancias hilmicas tern sido objeto de

estudos a mais de 200 anos. Apesar da abundancia de dados experimentais na

literatura, cientistas do solo e do meio ambiente nao dispoe de uma concepyao

definida da estrutura quimica desses materiais.

Os dados obtidos por Schulten et al (1991), indicam que muito da

estrutura da rede das substancias hilmicas consiste de aneis aromaticos os quais estao

unidos por longas cadeias de estruturas alquil para formar uma rede flexivel.

Schulten (1995) propos a estrutura tridimensional (3-D) das

substancias hilmicas e estudou a materia organica do solo utilizando metodos

computacionais. A construyao do modelo 3-D da estrutura do acido hilmico 2-D,

mostrada na figura 2.2, possui precisao quanta a distancia e angulos das ligayoes,

angulos de torsao, foryas de van der Waals e pontes de hidrogenio. E destacada a

importancia das cadeias alifaticas como elos de ligayao entre os sitios aromaticos e a

formayao de lacunas. A correspondente composiyao do monomero do acido hilmico e
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C30sH33S090Ns com uma massa molecular 5547,004g.mor e uma composwao

elementar de 66.69% C, 6.09% H, 25.96% 0 e 1,26% N. As caracteristicas

elementares do acido humico variam conforme intera~5es com carboidratos e

proteinas. Tern sido proposto que carboidratos representanta de 10% do peso do

acido humico, assim como as proteinas.

De acordo com Andreux et al (1990), a principal caracteristica das

substancias humicas e a elevada massa molecular de estruturas polimericas origimirias

principalmente de precursores polifenolicos. Estes precursores sac originarios da

degrada~ao de lignina, pigmentos celulares liberados a partir da decomposi~ao de

plantas,e biosintese microbiana, os quais sac oxidados em semiquinonas e quinonas,

que polimerizam, ou sozinhos, ou incorporam-se a compostos aminos para formar

polimeros do tipo humico, como mostrado na figura 2.3.
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ambiente onde SaDoxidados e polimerizados a substancias humicas. A natureza das

plantas originmas nao tern efeito sobre 0 tipo de substancia humica que e formada;

c) Aut61ises de celulas: substancias humicas SaD produzidas das

aut61ises (auto-digestao) de celulas de plantas e de microrganismos depois de suas

mortes. 0 resultado da fragmenta~ao celular (a~ucar, aminoacidos, fen6is, e outros

compostos aromaticos) condensa e polimeriza via radicais livres;

d) Sintese microbiana: microrganismos utilizam tecidos de plantas

como fontes de carbono e energia para sintetizar intracelularmente material humico de

elevada massa molecular. Depois que os microrganismos morrem, estas substancias

sao liberadas no solo. Entao, as substancias de elevada massa molecular representam

os primeiros estagios de humifica~ao, seguidos pela degrada~ao microbiana

extracelular a acido humico , acido fUlvico e por ultimo a CO2 e H20.

Todas as quatro hip6teses sugerem a forma~ao inicialmente de urn

material humico mais complexo e de alto peso molecular e que SaDentao degradados,

mais provavelmente oxidativamente, em moleculas de menor massa molecular. Entao

a sequencia dos eventos parece ser acido humico ~ acido fUlvico. Possivelmente as

huminas SaDsimilares aos acidos humicos, exceto que aparecem fortemente queladas

a metais e ligadas a argilas, tomando-se insoluveis e bastante estaveis (Schulten &

Schnitzer, 1995).

Tanto 0 acido humico quanta 0 fUlvico possuem a mesma estrutura

basica e os mesmos grupos funcionais. As anaIises elementar e funcional de acido

humico e de acido fUlvico de muitos solos mostra as seguintes diferen~as entre os dois

materiais:

a) Acidos humicos tern malOr massa molecular do que os acidos

fUlvicos;

b) Acidos humicos contem mais atomos de C mas menos Momos de 0

do que acidos fUlvicos;

c) Acidos humicos contem mais atomos de H, N e S do que acidos



d) A acidez total do acido fUlvico (no intervalo de 890 a

1400meq/100g) e mais alta do que em acido humico (no intervalo de 485 a

870meqll OOg),assim como 0 conteudo de C02H;

e) Devido as propriedades a) e d), os acidos fUlvicos sac mais soluveis

do que os acidos humicos;

j) Acidos fUlvicos sac mais ricos em gropos fen6licos e etan6icos que

os <icidoshumicos, mas menor conteudo de gropos quin6ide.

Segundo Takamatsu & Yoshida (1978), existem dois intervalos de

pKa para as substancias humicas:

pKal = 4,63 - 5,10 ~ atribuido ao gropo titulavel COOH

pKa2 = 8.80 - 9.50 ~ atribuido ao gropo fen61ico-OH

Segundo Stevenson (1972) tanto 0 gropo COOH quanto 0 gropo

acido OH-fen6lico contribuem para a natureza acida dessas substancias humicas.

Neste item e citada a importancia e 0 papel da substancia humica ao

meio ambiente, em especial a agricultura (Russel et al, 1973,Cordeiro, 1987):

~ A colora~ao escura do humus contribui para a reten~ao de calor

no solo, 0 que influi na germina~ao de sementes e no desenvolvimento de raizes;

~ Devido a sua alta capacidade de reten~ao de agua (ate 20 vezes

do seu peso), 0 humus e importante na conserva~ao do solo contra erosao, pOlS

facilita a infiltra~ao no solo e evita escoamento superficial;

~ A combina~ao com argila forma urn complexo argilo-organico

que cimenta as particulas do solo em agregados, 0 que permite aera~ao do mesmo, e

aumenta sua permeabilidade;

~ Formam complexos estaveis e soluveis com vanos cations (Fe,

Cu, Mo, Zn, Mo e outros), a esse fen6meno da-se 0 nome de adsor~ao i6nica, 0 que

permite a migra~ao dos mesmos e os toma biodisponiveis, pois a reten~ao e

temporana e sem qualquer rea~ao quimica, trata-se de' atra~ao eletrostatica (Baize,

1993). Essa capacidade troca de cations (CTC) varia, em geral, de 300 a



1400meq/100g de humus (1meq/100g=1mmotIl00g), 0 que representa de 20 a 70%

da CTC do solo;

~ Pode combinar-se com metais t6xicos, como 0 chumbo (Pb) e 0

aluminio (Ai), diminuindo a concentrayao do metal livre e assim reduzindo a toxidez.

Ao mesmo tempo po de ser urn fator de contaminayao de solos e aguas naturais, uma

vez que aumenta 0 tempo de permanencia desses metais;

~ Capacidade de tamponayao, isto e, resistencia a mudanya do pH

que ocorre pe1a fixayao de W ou OIr pela substancia humica, que contribui para

manter constante 0 pH do solo;

~ As substancias humic as combinam com rnoleculas org3.nicas, 0

que po de afetar a bioatividade e biodegradabilidade de pesticidas.

2.1.3 Substancias Humicas e Espectroscopia

Uma das principais informayoes a respeito das substancias humicas e a

medida do grau de humificayao, e a identificayao de urn parametro que caracterize

esse estagio de humificayao e irnportante e tern sido objeto de rnuitos estudos. Urn

dos poucos parametros que reflete essa propriedade intrinseca das substancias

humicas e 0 mve1 de radicais livres semiquinona (Riffaldi & Schnitzer, 1972, Martin

Neto et aI, 1991). A tecnica utilizada para detectar e quantificar os radicais livres

semiquinona, e consequentemente 0 grau de humificayao das substancias humicas, e a

ressonancia paramagnetica e1etronica (EPR).

Outro parametro para rnedida do grau de humificayao das substancias

e a razao EJE6 (razao das absorbancias em 465nm e 665nm), obtido atraves da

tecnica de absoryao e1etronica (Schnitzer & Khan, 1978).

As analises no infraverrne1ho tern sido tradicionalrnente usadas para

identificar grupos funcionais em substancias humicas, como acidos carboxilicos,

aminas, hidr6xidos, polissacarideos, grupos alifaticos e outros (Martin Neto et aI,

1994, Senesi, 1992). As alterayoes associadas com os sinais originados por esses

grupos podern indicar processos de oxidayao e mineralizayao dos cornpostos

hurnicos.



2.1.4 Os Tipos de Solos Utilizados nesse Projeto

as acidos humicos utilizados nesse projeto foram extraidos de dois

tipos de solo, de urn pods61ico vermelho-amarelo e de uma turfeira, algumas de suas

caracteristicas sac citadas a seguir.

A tUrfa e urn sedimento orgamco, resultante do acumulo de materia

orgamca em ambiente desfavoravel a mineralizar;ao (Ranzani, 1969).

A turfa pode ser caracterizada como carvao geologicamente recente,

formado nos ultimos 10.000 anos. E uma mistura heterogenea de materiais organicos

parcialmente decompostos (materiallenhoso, arbustos, liquens, musgos) e materiais

inorganicos acumulados em ambientes saturados de agua. Apresenta cor variando do

amarelo ao preto, dependendo do grau de deteriorar;ao bio16gica e desintegrar;ao

mecamca das fibras. A medida da CTC e urn born indicador do grau de

decomposir;ao.

as diferentes tipos de turfa sac distinguidos pela composir;ao botanica,

pela origem da agua, ou 0 estado de decomposir;ao das plantas originarias

o ambiente saturado de agua inibe a decomposir;ao bio16gica ativa de

materiais vegetais e promove a retenr;ao de carbono que normalmente seria liberado

na forma de produtos gasosos decorrentes de atividades bio16gicas.

A turfa contem aproximadamente 90% de agua, 40-50% de atomo de

C, 25-35% de atomo de 0, 12-20% de minerais, 3-5% de atomo hidrogenio e 2-4%

de atomo de nitrogenio .

• Podz61ico Vermelho-Amarelo

Entre os varios gropos de solos podz61icos, 0 mais comum no Brasil e

o podz61ico vermelho-amarelo. Da ordem dos solos zonais, os quais ocorrem em

areas relativamente grandes, limitadas por atributos geograficos. Exibem

caracteristicas bem desenvolvidas que refletem a ar;ao dos fatores ativos de genese:

clima e organismos vivos. E da subordem de solos de florestas das regi5es quente-

temperadas e tropicais.



o solo podz6lico vermelho-amarelo e representativo de 60% do solo

do Estado de Sao Paulo. A figura 2.4 e de urn mapa mostrando os diferentes tipos de

solo no Estado de Sao Paulo. Esse grupo frequentemente aparece associado a outros.

Figura 2.4: Os tipos de solo da regiao Sudeste
Fonte: serle Prisma "Solos - fo~ e conserva~o" - 1976

Os solos de cores vermelho-amarelo decorrem de alguns fatores tais

como: baixo suprimento de pigmento (ferro) fornecidos pelos minerais, boas

condicoes de aeracao e condicoes de clima umido (Ranzani, 1969).

A vegetacao natural mais encontrada nos solos podzOlicos e a floresta

de arvores de folhas largas. Normalmente sao solos acidos e de baixa fertilidade,

necessitando por isso do uso adequado de corretivos e fertilizantes.



2.2 Os Herbicidas
2.2.1 Os Herbicidas - Mecanismos de Degradarllo dos

Herbicidas

Herbicidas aromaticos clorados sao os principais responsaveis pela

polui~ao ambiental. Eles sao altamente t6xicos e resistentes a degrada¢o, e entao

acumulam-se no meio ambiente. Quantidades residuais de herbicidas podem persistir

por urn periodo significativo depois da aplica~o. (Donnelly et al, 1993).

Pode-se citar a contamina~o por herbicidas de lenc6is aquaticos como

uma das preocupa~es crescentes de ambientalistas uma vez que as aguas freilticas

tern vanas finalidades. Nos Estados Unidos, mais de 500,!o da agua potavel consumida

pela popula~ao provem do len~l aquatico, assim como aproximadamente 97% do

consumo em zonas rurais, e 40% da agua de irriga¢o na agricultura.

As figuras 2.5 e 2.6 que se seguem, ilustram em numeros 0 consumo e

o uso de agua, e 0 destino de defensivos agricolas em 1991 no Brasil.
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Figura 2.5: Consumo e uso de agua no Brasil
Fonte: Atlas do Meio Ambiente, EMBRAPA, 1994
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Figura 2.6: Destino de defensivos agricolas no Brasil em 1991
Fonte: Atlas do Meio Ambiente, EMBRAPA, 1994

A tabela 2.1 lista impaetos causados ao meio ambiente e a eficacia do

herbicida devido a decisOes de manejo.

Tabela 2.1: Impactos causados ao meio ambiente e a efic3cia do herbicida devido a decis3es de
manejo

Fonte: Shoemaker, 1989.
Manejo Impactos na qualidade do meio

ambiente
Aha so~ ~ baixa lixivi~o
RApidade~ ~ 1100

e transportado
Toxidade ~ determina a maxima
concentra 0 rmitida em a
Incorporado ao solo ~ grande chance de
con 0 do len I freatico
Gotas grandes ~ reduz 0 arrastao fisico

Tipo
de pesticida

Epoca
deapli~o

Planejamento
temporal
da irri 0

Procedencia
na a lica 0

Proxima da ~ da chuva ou irri~
~ aumenta a chance de contami~ do
len I freatico
Irriga~o planejada ~ reduz potencial de
contamina~o de aguas de superficies e do
len I freatico
Herbicida derramado ou de uso imprOprio
aumenta con da a e do solo

Eficacia do controle depende do
herbicida

Toxidade a praga alvo
intensifica la ximidade
Grandes gotas podem decrescer
a eficacia
Efic8cia do pesticida depende
das propriedades da epoca

M~ na umidade devem
afetarapraga

Nunhum efeito negativo no
controle da ra

A rneia-vida de urn herbicida, isto e, tempo necessano para que metade

da concentra~o do herbicida seja convertido em urn sub-produto ou quando sua

concentra~o e metade da inicial, e importante para 0 entendimento do potencial de

impacto do herbicida ao meio ambiente. Os valores de meia-vida 83.0 controlados por

volatizayao, fot6lises, lixivia~o e degrada~o quimica e microbiana.

o potencial de transferencia de herbicidas e sua degrada~o no solo

83.0 determinados por processos quimicos, fisicos e biol6gicos. A tabela 2.2 e a figura



2.7, que se seguem, mostram osprocessos de transferencia e de degrada9ao de

herbicidas no meio ambiente.

Tabela 2.2: Processos de transferencia e de degradaQao de herbicidas no meio ambiente
Fonte: Marathon-Agricultural and Environment Consultig- Fate of pesticides in the

Environment, 1992.
Processo Consequencia Fatores

Transferencia (processo que movimenta 0 herbicida sem alterar sua estrutura)
Arrastlio Movimento do herbicida Velocidade do vento, tamanho da gota

pelovento devido a acao do vento
VolatizaQao Perda de herbicida devida a evaporaQao Pressao de vapor, velocidade do vento,

no solo, plantas ou meios aqruiticos temperatura
Adsorcao RemoQao do herbicida por interaQao com Argila e conteudo de materia orgamca,

plantas, solos e sedimentos tipo de argila, umidade
AbsorQao Retirada do herbicida por raizes de Transporte via membrana celular,

plantas ou ingestlio por animais tempo de contato e susceptilidade
Translocacao do herbicida ou Conteudo de agua, macroporos, textura

LixiviaQao lateralmente ou verticalmente atraves do do solo e conteUdo de materia orgamca
solo

Movimento do herbicida pela aQao da Chuva, velocidade do vento, tamanho
Erosao agua ou do vento das particulas de argila e de materia

orgamca compararado com 0 do
herbicida

Degrada~io ( processo que altera a estrutura quimica)

Quebra da estrutura quimica do Estrutura quimica do
Fotoquimica herbicida devida a absowao de luz solar herbicida,intensidade e duraQao da

exPosicao durante a luz solar
DegradaQao do herbicida por Fatores ambientais (pH, umidade,

Microbiana microrganismos temperatura), conteudo de materia
orgamca

AlteraQao quimica do herbicida por pH, conteudo de M.O., alguns fatores
Quimica processos tais como hidr6lise e reaQoes como degradaQao microbiana

de "redox",
Metab6lica TransformaQoes do herbicida depois de

absorvido por plantas ou animais
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Seguem-sediscussoes de alguns desses processos:

~ TransfollJUWOesabi6ticas e bi6ticas: r~oes abi6ticas e bi6ticas,

sozinhas ou combinadas, 530 responsaveis por transforma~es de herbicidas em solo

ou em meio aquatico. Sob certas condiyoes r~oes abi6ticas podem dominar,

enquanto sob outras condiyoes rea~es bi6ticas serao mais importantes. Muitas

transformayoes de herbicida 530 mediadas por microrganismos,mas na realidade e urn

processo abi6tico.

As principais reay5es de transformayao abi6tica 530 hidr61ise,

oxidayao-reduyao("redox") e fot6lise.

Hidr6lise e urn processo no qual a molecula, RX, reage com a agua

formando uma ligayao RO e separa urna ligayao R-X na molecula original. Urn

possivel caminhoe pela direta substituiyaode X por HO- como mostrado:



Transformayoes microbianas (bi6ticas) de herbicidas sac c1assificadas

a) Biodegradayao (contaminante e usado como substrato para

b) Co-metabolismo (contaminante e transformado por reayoes

metab6licas sem ser usado como uma fonte de energia);

c) Acumulayao (contaminante e incorporado dentro do

microrganismo );

d) Polimerizayao ou conjugayao (contaminante e incorporado em

outro material orgamco);

e) Efeitos secundarios da atividade microbiana (contaminante e

transformado devido a efeitos indiretos microbianos, isto e , pH, redox).

Biodegradayao e considerado urn mecanismo primario no qual 0

herbicida e transformado em produtos inorgamcos tais como CO2, H20 e sais

mmerat.s.

~ Fotodegrada~ao: a aplicayao de milhoes de toneladas de herbicida

gera perda de produto e solo contaminado. Apenas 0,1 %-1 % do herbicida aplicado na

cultura afeta a peste em questao 0 restante vai para 0 meio ambiente. Uma possivel

opyao de tratamento desse solo contaminado e degradayao quimica ou fotoquimica.

Urn metodo viavel deve converter 0 composto original a urn menos t6xico ou

intermediarios mais biodegradaveis. Idealmente poderia resultar em mineralizayao

para compostos inorgamcos tais como CO2, H20, cr e NH3 (Sun et al, 1993).

Em meios aquaticos a fot6lise pode ocorrer por processos diretos ou

a) Na fot6lise direta a luz solar e absorvida diretamente pelo herbicida

resultando em uma transformayao quimica. A taxa de fot6lise direta depende da

intensidade da luz solar e da sobreposiyao espectral caracteristicas da radiayao solar e

do herbicida.

A camada de ozonio absorve radiayao solar abaixo do comprimento

de onda igual a 290 nm. Entao, fot6lise direta por luz solar nao ocorrera se 0



herbicida em questao nao absorve radiac;ao em comprimentos de onda acima de 290

nm, que e 0 caso do 2,4-D (maximo de absorc;ao em 228 nm).

b) Na fot6lise indireta outras substancias, como especies inorganicas

elementares absorvem luz solar, e ou inicia uma serie de reac;5es que no final

transforma 0 herbicida ou transfere energia ao herbicida.

As reac;5es de fot6lise em solos sac dificeis para serem determinadas

devida a natureza heterogenea dos solos e falta de penetrac;ao de luz solar. Fot6lise e

um fenomeno de superficie que e impedido se 0 herbicida esta incorporado dentro do

solo, a luz solar penetra apenas 1-2cm de profundidade, mas nao pode ser esquecido

que a massa de solo esta em movimento, 0 que torna possivel a fotodegradac;ao de

camadas anteriormente mais internas. Existem poucos estudos realizados na

superficies do solo.

~ Adsor£ao: e a interac;ao do soluto na fase liquida na a superficie

das particulas s6lidas do solo, sendo que 0 tempo de retenc;ao das camadas

moleculares do herbicida que se formam depende de sua afinidade com as superficies

das particulas do solo. E 0 processo chave no comportamento dos herbicidas, pois

esta diretamente relacionado com a bioatividade, persistencia, biodegradabilidade no

solo, alem de ser um meio efetivo de diminuir a mobilidade do herbicida.

Sorc;ao e 0 termo que se refere a um processo de retenc;ao geral, no

qual nao se faz distinc;ao entre os especificos processos de adsorc;ao, absorc;ao e

difusao interna.

Adsorc;ao-dessorc;ao e 0 processo no qual moleculas sac

continuamente transferidas entre 0 volume liquido e a superficie s6lida. Como os

solos diferem bastante em suas caracteristicas fisicas, quimicas e bio16gicas, e

esperado que a natureza e a intensidade dos processos adsortivos sejam tambem

diferentes. Logo, um modelo preditivo do destino e do transporte de herbicida requer

informac;ao sobre 0 comportamento da adsorc;ao/dessorc;ao sob condic;5es variaveis.

As diferentes forc;as intramoleculares que podem atrair as moleculas do

herbicida para as interfaces e rete-las podem ocorrer sozinhas ou simultaneamente.

Seguem descric;5es de algumas delas (Senesi, 1992):

a) Forc;as de van der Waals: sac de curto alcance (decaem

rapidamente com a distancia, 1/r6
), originadas de dipolos momentaneos de atomos e



moleculas causados por pequenas pertubayoes do movimento eletr6nico. Esses

dipolos induzem pequeno dipolos em atomos vizinhos. Trata-se de uma atrayao fraca

uma vez que os dipolos mudam constantemente de posiyao e sinal (energia envolvida

entre 1-2 Kcal.mor1);

b) Pontes de hidrogenio: sao produzidas pela atrayao eletrostatica

entre os nucleos H eletropositivos e pares de eletrons de atomos eletronegativos, as

tipicas ligayoes sao -OH···O-, -OH··N-, -NH..·O-, -NH..·N- (figura 2.8). Energia

envolvida entre 2-10 kcal.mor1
;

c) Ligayao hidrof6bica: para os herbicidas nao polares ou compostos

cujas moleculas tem regioes polares de tamanho insignificante comparadas as regioes

apolares sao provaveis a adsoryao por regioes hidrof6bicas da materia organica do

solo;

d) Transferencia de carga (mecanismo doador-aceitador de eletrons):
~

consiste na formayao de um complexo doador-aceitador entre uma molecula eletron-

doadora e uma molecula eletron-aceitadora (figura 2.9). Envolve a sobreposiyao

parcial dos respectivos orbitais moleculares e uma permutayao parcial de densidades

eletr6nicas. 0 complexo pode ser suficientemente estavel a ponto da adsoryao ser

praticamente irreversivel;
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b) Liga~ao ionica: ocorre naqueles herbicidas que ou existem como

cations ou que tomaram-se carregados positivamente atraves de protona~ao;

c) Troca de ligante: forma-se urn complexo quando urn grupo

funcional orgaruco, tal como urn carboxilato ou hidroxila, desaloja uma hidroxila

inorgaruca ou molecula de agua de urn ion metal (ferro ou aluminio) na superficie da

parte mineral do solo (figura 2.10);

Ponte substAncia hUmica-
Bgua-cation Ponte substAncia hUmica-

clition-s-triasina

Figura 2.10: Mecanismo troca de ligante na substfulcia hUmica pela adsor9ao da s-triasina atraves
de uma ponte de cation de metal

g) Liga~ao covalente: a forma~ao de liga~ao covalente, leva a uma

incorpora~ao estavel, na maiar parte irreversivel entre sustancias humicas e

herbicidas, mais provavelmente, de seus intermediciriose produtos de degrada~ao

(figura 2.11).



2.2. 2 Classifica~iiodos Herbicidas

Existem diversas maneiras para classificar urn herbicida, levando-se em

considera~ao a epoca de aplica~ao, seletividade, modo de a9ao e gropo quimico.

~ Epoca de aplica£ao:

a) Herbicida de pre-plantio: a aplica9ao deve ser antes do plantio da

planta, facilitando 0 preparo do solo; para a obten9ao de cobertura morta, como no

manejo chamado plantio direto;

b) Herbicida de pre-plantio com incorpora9ao ao solo: a aplica9ao e

realizada antes do plantio, porem em fun9ao de diversos fatores relacionados com

suas caracteristicas tais como volatilidade, fotodecomposi9ao e seletividade, sao

incorporados ao solo em epoca e profundidade variavel de acordo com as

especifica90es tecnicas de uso de cada produto;

c) Herbicida de pre-emergencia: a aplica9ao e realizada ap6s 0 plantio

antes da emergencia da cultura e/ou das plantas daninhas;

d) Herbicidas de p6s-emergencia: a aplica9ao e realizada ap6s a

emergencia da cultura e/ou plantas daninhas levando em considera9ao os estagios de

desenvolvimento da planta cultivada e da planta daninha.

~ Seletividade

A seletividade de urn herbicida depende tanto das propriedades fisico-

quimicas como tambem da resistencia das plantas a capacidade fitot6xica do

herbicida.



Segundo a seletividade os herbicidas podem ser classificados em:

a) Seletivos quando apresentam ayao fitot6xica somente sobre

determinadas plantas;

b) Nao seletivos ou de ayao total quando conseguem exercer ayao

fitot6xica em qualquer planta.

~ Modo de ar;ao

c) Herbicidas hormonais: provocam uma desorganizayao do

crescimento das plantas agindo nos tecidos meristematicos (regioes de meristemas

estao presentes principalmente na extremidade das regioes das raizes e galhos, que

contem celulas com intensa atividade mit6tica responsaveis pelo crescimento nestas

regioes);

d) Herbicidas inibidores de fotossintese: pelo bloqueamento da reayao

de Hill e bloqueada;

e) Herbicidas inibidores do crescimento inicial: inibem 0 crescimento

de radiculos e cauliculos;

j) Herbicidas inibidores da sintese proteica: modificam a estrutura das

proteinas, incluindo enzimas;

g) Herbicidas que afetam as membranas celulares: atuam em

determinados processos metab6licos nas plantas, afetando as membranas celulares.

~ Grupo quimico

Na literatura vanas classificayoes quanta ao grupo quimico foram

feitas, uma delas distribui em tres classes: herbicidas aciclicos, herbicidas

homociclicos e herbicidas heterociclicos, ou seja, sac classificados segundo a funyao

quimica.

o herbicida 2,4-D (acido 2,4-D diclorofenoxiacetico) e largamente

usado no Brasil e no mundo. Sua produyao mundial e 2,5 x 106 tons/ana, sendo que

nos Estados Unidos representa aproximadamente 25% da venda de herbicidas

(Cloutier et aI, 1985). E urn herbicida p6s-emergente, usado nas culturas de arroz,



aveia, centeio, trigo, cafe, cana-de-a~ucar, milho, pastagens e manejo de plantio

direto, e como pre-emergente nas culturas de cafe e cana-de-a~ucar. E urn herbicida

seletivo, e segundo 0 modo de a~ao e urn herbicida hormonal, sendo que a absor~ao

pode ocorrer atraves de raizes, caules e folhas. Pertence ao grupo quimico dos

herbicidas homociclicos, sub-divisao acidos fenoxidos.

o herbicida 2,4-D possui a estrutura quimica mostrada na figura 2.12,

e urn composto acido, pois na presen~a de agua sua tendencia e de doar protons (It),

conforme a rea~ao:

Seu pKa e em torno de 2,6 ,valor de pH no qual 50% das moleculas do herbicida

(representadas por A) encontram-se na forma ionizada:

Consequentemente, como os valores de pH dos solos geralmente estao no intervalo

de 4,5 e 7,0, 0 2,4-D quando em solu~ao aquosa no solo, deve apresentar-se

completamente ionizado.

o II
, I

C-C-O
/ I

OH H

o II
, I

C-C-O
/ I

0- H
CI
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Foi desenvolvido durante 0 programa da guerra quirnica e biologica no

periodo da Segunda Gerra Mundial (1939-1945), e continuou sendo usado na Guerra

do Vietna (1961 -1975).

Warnock et al (1982) cita que 0 2,4-D causa defeitos de nascen~a em

animais de laboratorios e danos no sistema nervoso central em humanos. Exames

epiderniologicos em trabalhadores de fazendas, de florestas e pulverizadores indicam



que 0 2,4-0 po de causar cancer de pele. Estudos mostraram a toxidade do herbicida a

pelxes.

o herbicida 2,4-0 pode ser usado em meios aquaticos, como foi 0

caso do lago de Okanagan nos Estados Unidos, onde 2,4-0 foi utilizado para deter a

expansao da planta aquiltica asiatica Milfoi!. Foi urn caso polemico, no final dos anos

70 e come~o dos 80, uma vez que gropos ambientalistas entraram em confronto com

o programa de aplica~ao do govemo local, tal como a libera~ao das aguas para

priltica de nata~ao dos moradores 4 dias apos a aplica~ao do herbicida (Warnock et

al, 1982).

Barriuso et al (1992) estudaram a adsor~ao do 2,4-0 em solos de dois

estados brasileiros, Sao Paulo e Parana, extraidos de cobertura vegetal e solos com

tempos de cultivo diferentes (12-56 anos de cultivo). A adsor~ao foi maior em solos

do Parana. A explica~ao dos autores e de que 0 herbicida estava ani6nico sob as

condi~5es de solo por eles encontradas, e a adsor~ao de herbicidas ani6nicos envolve

intera~5es com cargas positivas do solo, tambem por for~as menos energeticas como

as de van der Waals e transferencia de carga (Stevenson, 1972). Nestes solos cargas

positivas sac geradas por oxidos de ferro e aluminio, os quais existem em maior

concentra~ao nos sitios do Parana. Os mesmos autores, observaram que a adsor~ao

do 2,4-0 parece ser essencialmente dependente do pH e da parte mineral mas

independente do conteudo de materia organica do solo.

As tecnicas de FTIR e difra~ao de Raios- X foram as utilizadas por

Hermosin & Cornejo (1993) no estudo de mecanismos de liga~ao do 2,4-0 com duas

organo-argilas. As argilas, que sac hidrofilico, vermiculita e montimorilonita foram

tratadas com 0 cation organico decilam6nio, formando os complexos C 1OV e C 1OM

respectivamente. A maior capacidade de adsor~ao do mineral C 1OV comparada com a

do C 10M, foi relacionada com 0 fato de que a C 1OV tern maior conteudo de C

organico e a distribui~ao parafinada dos ions alquilam6nio entre as camadas de

silicato do mineral C10V, formando uma inter-camada maior e mais carregada que no

mineral C 10M. Os espectros de FTIR do complexo herbicida-C 1OV mostraram a

presen~a de uma pequena quantidade da forma molecular de 2,4-0 adsorvida

fracamente nas superficies extemas via liga~ao lifofilica (calda-anel), e algum 2,4-0

adsorvido na forma ani6nica produzindo as bandas de estiramento anti-simetrico e



simetrico do ion carboxilato do 2,4-D atraido pelo gropo NH3 + (amenia) dos cations

orgamcos. Mas a maioria das moleculas do herbicida foi adsorvida nos espa~os inter-

moleculares, em pHs mais altos (quando 0 herbicida esta na forma anienica), por

liga~ao de hidrogenio entre 0 gropo carbonil (crc=o em 1634 cm-I) do 2,4-D e 0 gropo

NH3 + dos cations orgamcos.

Pivetz & Steenhuis (1995) utilizaram 0 herbicida 2,4-D em seus

experimentos sobre impacto de macroporos do solo na biodegrada~ao, uma vez que

ele e realmente biodegradavel , com tempo de meia-vida estimado em 10-50 dias ou

atividade residual de 6 semanas. Comparado a outros pesticidas agricolas, a classe de

compostos contendo 2,4-D esta entre as que mais facilmente biodegrada. Segundo os

mesmos autores, 0 escoamento preferencial de pesticidas em macroporos leva ao

decrescimo do tempo de "viagem" e aumento do perigo de contamina~ao de aguas

subterraneas, contudo macroporo s podem apresentar urn meio favoravel a

biodegrada~ao devido a maior oxigena~ao, nutrientes, e provem substrato, e mais aha

popula~ao microbial em tocas de minhocas, comparados com a matriz do solo.

A figura 2.13 mostra 0 herbicida 2,4-D degradado a 2,4-diclorofenol, e

posteriormente 0 acoplamento por a~ao oxidativa de enzimas fenoloxidases. A lactase

do fungo Rhizoctonia praticola do solo pode polimerizar 0 2,4-diclorofenol a dimero

(figura 12) e produtos oligomericos maiores (Cheng, 1990).

~:~OH OH OH OH9(' CI CI

~I • ~I ~

Cl CI CI CI

2,4-D 2,4- Diclorofenol

Figura 2.13: Polimeriza'tao do produto de degrada'tao do 2,4-D, 2,4-diclorofenol catalisada pela
enzima lacase do fungo Rhizoctonia praticola

A adsor~ao do 2,4-D em resinas trocadoras de ions foi estudada por

Grover et al (1974), os quais observaram que a adsor~ao entre 0 herbicida e as resinas

e insignificante, 0 que indica a nao afinidade por superficies negativamente carregadas

(nas superficies dos solos prevalecem sitios carregados negativamente, e em solu~ao



aquosa 0 2,4-D encontra-se em geral na forma anicmica), havendo aSSlm uma

preferencia para interagir com outras moleculas, como a materia organica.

Wilson et al (1978) trabalhando com amostras de solos extraidas de

diferentes profundidades, verificaram que a camada de 0-5 cm de profundidade

apresentou maiar adsoryao de 2,4-D, havendo uma diferenya significativa a partir de

20 cm de profundidade. Atribuiram a isto 0 fato de que camadas superficiais saD mais

ricas em materia organica que as mais profundas.

Moreale et al (1980) estudaram os parametros fisicos-quimicos dos

solos responsaveis pela adsoryao de 2,4-D. A conc1usao baseada em dados de 42

amostras de solos belgas e que a materia organica, aluminio trocavel e pH foram os

parametros que mais correlacionaram com a adsoryao do 2,4-D. Verificaram tambem

que as altas concentrayoes de 2,4-D em soluyao a adsoryao no solo diminui, sendo

que a variayao da concentrayao tern urn efeito insignificante na quantidade do

herbicida adsorvido.

Heeling (1971) observou a partir das anaIises de 13 herbicidas ( entre

e1es 0 2,4-D) em 14 solos diferentes, que de urn modo geral a mobilidade esta

diretamente ralacionada com 0 fluxo de agua (sendo 0 2,4-D 0 mais perceptivel), com

o conteudo de materia organica, argila e C.T.C.

Estudos realizados por Luchini (1987) obtiveram valores de

coeficientes de adsoryao do 2,4-D bastante baixos comparados aos coeficientes

obtidos para os herbicidas paraquat e diuron, aos quais foi atribuida a alta mobilidade

do 2,4-D como 0 provavel responsavel. 0 mesmo autor observou uma maior

adsoryao do 2,4-D nos solos com maiar conteudo organico. Segundo Stevenson

(1972) as foryas de Van der Waals e 0 mecanismo de ligayao entre 0 2,4-D e a

materia orgaruca do solo, 0 que esta de acordo com os baixos valores dos coeficientes

encontrados por Luchini (independentemente do conteudo de materia organica), uma

vez que trata-se de ligayoes fracas.

o alto grau de mobilidade do herbicida foi constatado por Wilson et al

(1976) os quais verificaram 0 deslocamento do 2,4-D de 24cm ao longo do perfil do

solo estudado, ap6s urn dia de aplicayao e sob urn regime de chuva de 16 mm por urn

periodo de 3 horas.



"Resultados de experimentos para determina~ao do tempo de

equilibrio de contato da sor~ao do 2,4-0 em turfa devem ser utilizados para sugerir os

mecanismos de adsor~ao"(Cloutier et al, 1985). Khan (1973) monitorou a massa de

2,4-0 adsorvida (isto e, taxa de diminui~aoda concentra~aodo herbicida por unidade

de massa de acido humico) em fun~ao da raiz quadrada do tempo de contato (ti/2), e

os dados sac os mesmos mostrados no capitulo 4, figura 4.3. A nao lineariedade

obtida, indica que a difusao nao e 0 unico mecanismo envolvido na sor~ao, e que hit

combina~ao de efeitos de adsor~ao de superficie e difusao interna do 2,4-0 atraves

dos poros e capilares do acido humico. A sor~io e inicialmente rapida mas torna-se

linear com e/2 depois de poucos minutos. Oesde que uma dependencia em tl/2 e tipica

de processos de difusao, propoe-se que a fase rapida-inicial ocorra pela adsor~ao

superficial, enquanto a fase mais demorada ocorra pela difusao dentro da particula de

turfa.

Khan (1973) utilizou a tecnica de cromatografia gasosa nos seus

estudos de equilibrio e cinetica de adsor~ao do 2,4-0 por acidos humicos. A analise

dos dados de cinetica de adsor~ao da parte inicial, a mais rapida, teve como resultado

valores baixos para a energia de ativa~ao e calor de ativa~ao, levando-o a sugerir a

adsor~ao tipo fisica, possivelmente envolvendo for~as de Vander Waals e liga~ao

hidrof6bica entre as moleculas do herbicida e a superficie do acido humico em urn

sistema aquoso.

A taxa de diminui~ao da concentra~ao de urn determinado herbicida

devido a hidr6lise bi6tica e frequentemente, mas nao sempre, caracterizada por urn

periodo durante 0 qual pouco ou nenhuma mudan~a na concentra~ao ocorre. Este e

seguida por uma mudan~a rapida na concentra~ao.Em estudos de laborat6rios, alguns

pesticidas, entre esses 0 2,4-0, tern sido mostrado exibir este tipo de cinetica.

Segundo Senesi (1992) pesticidas acidos e anionicos, tais como acidos

c1orofenoxialcan6icospodem tambem ser adsorvidos por liga~ao de hidrogenio em

substancias humicas, em valores de pH abaixo dos seus pKas, em forma nao ionizadas

atraves de seus gropos COOH, COOR e similar (figura 2.14). Segundo 0 mesmo

autor estudos de ressonancia paramagnetica eletronica (EPR) mostraram que uma

consideravel supressao da concentra~ao original de radicais livres e urn alargamento

da largura de linha de ressonancia ocorrem em urn numero de acido humico devido



suas interayoes com acidos clorofenoxialcan6icos em soluyao aquosa. Estes

resultados sugerem a incorporayao de radicais intermediarios tipo fen6xi ao acido

humico atraves de ligayao covalente (figura 2.15). A presenya em substancias humicas

de catalizadores inorg3.nicos em quantidades residuais (isto e, ions cuprico e ferrico) e

atividade residual enzimatica (isto e, devido as enzimas fenoloxidases e peroxidades,

produzidas por fungos, bacterias e plantas), mostram que ambas saD capazes de

mediar quimicamente e biologicamente a degradayao oxidativa envolvendo 0

intermediario radical fen6xi destes herbicidas. as radicais tipo fen6xi podem ser

tambem gerados fotoquimicamente, a partir dos compostos c1orofenoxialcan6icos em

soluyao.

O-H-·- 0 ~

~rtCH2t. 0
C=O··-H-O

I
Substancia
hUrnica

$0 (CI~OCH2 c$r0
"Cross 0o coUPting~ 0

OH (CI) OH
Radical

intermediSrio

Figura 2.15: Forma~ao de urn radical intennediano entre 2,4-D e rea~o de acoplamento cruzado
("cross-coupling") com 0 radical hUrnicosemiquinona com incorpora~ao do residuo a
molecula Mmica

Chamarro & Esplugas (1993) realizaram estudos sobre a

fotodegradayao do herbicida 2,4-D em soluyao aquosa em funyao do pH, utilizando

uma lampada de mercurio, de potencia 360W, que emite radia~ao acima de 220nm.

Para pequenos tempos de irradia~ao, os autores propuseram urn mecanismo de rea~ao



com respeito a radiayao absorvida pelo herbicida. E constataram a influencia do pH

somente para tempos maiores de irradiayao: a conversao para urn sub-produto do 2,4-

D era mais nipida para valores de pH acidos, possivelmente devido a formayao de urn

produto com caracteristicas similares aos acidos humicos em meio neutro ou basico.

E a decomposiyao do 2,4-D sem radiayao ultravioleta foi considerada desprezivel

comparada com a decomposiyao obtida com fonte ultravioleta.



Toda absor~ao espectrosc6pica implica na absor~ao de radia~ao de

uma molecula que transiciona para urn outro myel energetico mais alto como

esquematizado na figura 3.1 (Knowles et al, 1976).

Estado
Excitado

Estado
Fundamental

onde hv e 0 quantum de energia da radia~ao, v e a frequencia da radia~ao e h a

constante de Planck.

Na figura 3.2 sac mostradas regioes espectrais do espectro

eletromagnetico. Em nossos experimentos foram feitas medidas em tres dessas

regioes: uv-visivel, infravermelho e microonda, atraves das tecnicas de espectroscopia

de UV-visivel, de Infravermelho com Transformada de Fourier (do ingles FTIR) e da

Ressonancia Paramagnetica Eletronica (do ingles EPR).
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A diferen~a na maneira pela qual as transi~5es sao induzidas nessas

tres tecnicas e: nas espectroscopias de UV-Visivel e Infravermelho e 0 campo eletrico

da radia~ao que interage com a carga eletrica do eletron ou com urn gropo polar da

molecula, e em Ressonancia Paramagnetica e a intera~ao do campo magnetico da

radia~ao com 0 momento magnetico do eletron que induz as transi~5es (Knowles et

al, 1976). Os itens que se seguem descrevem cada uma dessas tecnicas.

3.2 Espectroscopia por Ressonlincia Paramagnetica

Eletronica (EPR)

3.2.1 0 Fenomeno de Ressonlincia

A caracteristica basica da tecnica de EPR e sua capacidade para

detectar e caracterizar a presen~a de eletrons desemparelhados em uma substancia. A

propriedade essencial detectada pela tecnica e a intera~ao do momento magnetico de

spin do eletron ( ~) com urn campo magnetico externo (H) . 0 momento magnetico

de spin do eletron e dado por:

e -~=-g-S ,
2mc



onde 0 fator g para 0 eletron livre e igual a 2,002319, m a sua massa eletronica de

repouso, c a velocidade da luz, e a carga eletronica e S 0 momenta angular de spin.

Na ausencia de urn campo magnetico extemo, os momentos

magneticos de spin do eletron esHio randomicamente orientados e com mesma

energia. Com a aplicayao do campo magnetico iio = Hoz, para 0 caso de urn umco

eletron desemparelhado (de spin total S = 'i1), 0 momenta angular de spin,

1

- I J3tzS = -2-' precessiona e tern uma das possiveis componentes Sz = 'i1tz ou Sz = - 'i1tz

(as possiveis componentes do spin S sac: 1lls = +S, +S-I, ... -S+ I, -S) ao longo do eixo

de quantizayao (0 eixo de aplicayao do campo magnetico), sendo h a constante de

Planck, conforme mostrado na figura 3.3:

Eixodo
campo
aplicado

Momenta
magnetico

total

. 1- I J3tzFIgura 3.3: Particula de rnornento angular de spin igual a S = -2- (nurnero de spin total s= Y2)

sujeita a urn campo rnagnetico Ho aplicado na direrrao z, cujas cornponentes Sz = Y2 Ii e
Sz = - Y21i sao quantizadas em relarrao a esse eixo (Ingram, 1969)



Os eletrons de spin alinhados paralelamente ao campo magnetico

(Sz = - Y:z Ii) tern suas energias reduzidas, enquanto que os alinhados anti-

paralelamente (Sz = + Y:z Ii) suas energias saD incrementadas (desdobramento

Zeeman). Esses valores de energia saD quantizados, e podem ser descritos pela

seguinte hamiltoniana (de efeito Zeeman):

H=-~.H ,

eli
onde J3= -- = 0,927332 x 1O-20erg.gausse 0 magneton de Bohr.

2mc

No caso de campo magnetico Ho aplicado na dire~ao z 0 eletron livre

apresenta dois possiveis valores de energia:

A condi~ao para que ocorra transi~ao entre os niveis de energia e que

a energia da radia~ao incidente corresponda a ,1E = gJ3Ho= hv (ou ,1ms = ± I), a

frequencia da radia~ao deve ser na regiao de microondas (para campos da ordem de

3KG), e a incidencia perpendicular ao campo magnetico (figura 3.4).
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Figura 3.4: Condi~ao bcisica para ressonancia eletronica, hv = g~H, onde N(Y2) e 0 nfunero de
eletrons na amostra com spin Y2 e N( -Y2) e 0 nfunero de eIetrons com spin -Y2

Em EPR, devido a razoes tecnicas, 0 campo magnetico e variado ao

inves da frequencia das microondas, uma vez que estas sao limitadas pelas dimensoes

geometricas da valvula geradora chamada Klystron. As frequencias mais comuns sao:

banda X (9,5 GHz), banda Q (35 GHz), banda S (2-4 GHz) e banda L (1-2 GHz).

o diagrama de transi9ao e mais usualmente desenhado como na figura

3.5. a, na qual a frequencia e mantida fixa e varia-se continuamente 0 campo

magnetico. A absor9ao de energia pelos eletrons quando "saltam" para urn nivel mais

elevado pode ser detectada como uma redu9ao na potencia da radia9ao

e1etromagnetica passando atraves do sistema, e esta redu9ao e detectada por urn

sistema eletr6nico existente nos espectr6metros de EPR (figura 3.5.b). Na maioria dos

espectr6metros 0 que se obtem e a I! derivada do sinal de absor9ao, uma vez que 0

campo magnetico do eletroima e modulado por outro campo magnetico.
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Figura 3.5: (a) Desdobramento dos niveis de energia do spin eletronico na presen9a de urn campo
magnetico ;(b) A forma da linha de absor9ao de enrgia do campo de microondas e (c)
Derivada da linha de absor9ao

A tecnica de modula~ao do campo magnetico Ro, gerado pelo

eletroima, chamada de "detec~ao sensivel a fase", consiste em se superpor ao campo

estatico Ho, urn campo magnetico variavel de pequena amplitude H<<Ho. Em geral

esse campo H tern amplitude de alguns mG e frequencia de 100 KHz. Esse recurso e

utilizado afim de ampliar 0 sinal de absor~ao, uma vez que 0 sinal de EPR representa

uma mudanr;a muito pequena na potencia da microonda. Experimentalmente e mais

conveniente amplificar correntes e voltagens altemadas e por isso deve-se converter 0

sinal continuo devido aos spins, quando observado no detector de cristal, para urn

sinal altemado. Isso pode ser feito modulando-se Ro. A curva da lA derivada e obtida

proporcionalmente a inclinar;ao da linha de absorr;ao, como mostrado na figura 3.6.

Outra razao de se usar 0 recurso da modular;ao do campo magnetico e

de obter-se tempos mais longos para a varredura do campo magnetico atraves da

ressonancia (que ocorre muito rapidamente) aumentando assim a sensibilidade do

aparelho.
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Figura 3.6: Desenho da 1~derivada produzido pel0 campo de modu1a~ao de alta
frequencia (Ingram, 1969)

Vma vez que Einsten mostrou que os coeficientes de abson;:ao e

emissao estimulada de luz sac iguais, a {micarazao do porque alguma absor~ao de

microonda e observada e que, sob condi~5es normais, 0 numero de eletrons de spin

paralelo ao campo Ho (popula~ao N(- ~)) e sempre maior que 0 numero de eletrons

de spin anti-paralelo (popula~ao N(+ Y2)), uma vez que sac energeticamente mais

favoniveis (pois possuem menor energia) ( Ingram, 1969). No equilibrio termico a

razao das duas popula~5es e dada pela distribui~aode Maxwell-Boltzmann (Bersohn

& Baird, 1966):



N(-1I2) _ (N(-1I2) - N(+1I2)) _ (g~Ho)
N(+1I2) - exp KT - exp KT '

onde K e a constante de Boltzmann eTa temperatura de equilibrio do sistema de

eletrons.

Q . - N(-1I2) . J:. • al d b - .uanto ma10r a razao N( + 1/2) m31Slorte 0 SIn a a sor~ao, pOlSa

absor~ao predominara sobre a emissao. Para uma temperatura de T = 300K, Ho =

N(-1I2)
3400G e g = 2,00 tem-se que ( /)

N +1 2

A intensidade do sinal e diretamente proporcional a diferen~a de

popula~ao fln = N(- Y2) - N(+ Y2). Considerando-se N = N(- Y2) + N(+ Y2), 0 numero

total de spins desemparelhados em ambas popula~5es, e utilizando-se a equa~ao (3.5)

obtem-se:

(g~Ho)
exp ICf -1

fln = N (g~Ho)
exp KT + 1

o denominador da expressao e aproximadamente igual a 2. Para os

dados acima 0 denominador fica igual a 2.0002, e obtemos:

N [ (g~Ho) ]fln = 2: exp KT - 1 .

Expandindo exp( g~~o)em uma serie de Taylor:

N
fln=-

2

(
g,BHo) 2

g,BHo KT
1+--+---+ .. · -1

KT 2!



~fu . .
Geralmente -- e pequeno Para os valores de T, Ho e g antenores, eKT .
aproximadamente igual a 0.0015. Logo, pode-se desprezar todos os termos na

expansao menos 0 primeiro, obtendo-se:

Ngf3Ho
.1n = 2KT

Portanto a diferenya de populayao vana inversamente com a

temperatura absoluta. Vma linha espectral observada a temperatura de nitrogenio

liquido (Tn = 77 K) e aproximadamente quatro vezes mais intensa que a mesma linha

da mesma amostra a 300K.

A probabilidade de transiyao entre os estados do spm p(-V,,+v,) e

proporcional a densidade de energia da radiayao p(v). A equayao da intensidade do

sinal e dada por:

onde k e uma constante. Logo, se a potencia da radiayao de microonda e aumentada,

o mesmo ocorre com a intensidade do sinal. Mas num dado valor de potencia, a

intensidade alcanya urn maximo, e 0 aumento da potencia a partir desse ponto nao

implica no aumento do sinal, e sim no seu decrescimo e alargamento. Isto acontece

porque a populayao de spin +'i1 torna-se aproximadamente igual a de spin -'i1,

fen6meno conhecido por saturayao (Bersohn & Baird, 1966).

o processo de relaxayao spin-rede restabelece 0 equilibrio entre a

razao das populayoes, uma vez que 0 spin no estado excitado transfere energia para a

rede (0 meio vizinho). Esse processo de restabelecimento de equilibrio leva urn certo

tempo, e e conhecido por tempo de relaxayao spin-rede, 0 qual depende da for9a de

acoplamento entre 0 spin e a rede.

;~~L.GA~
.i ;,,;i' 0 :, lei .\ 1;:/\ 0



3.2.4 Interaclio Spin-Orbita

o eletron rnovendo-se em urn orbital atomico associado a urn unico

Momo, deve possuir urn momenta angular orbital considenivel e mudara 0 valor de g

daquele do spin livre. A razao basica dessa mudan~a e devido a intera<;:aodo momento

magnetico orbital do eletron (i1) com 0 momenta magnetico do spin do eletron ( ~ )

e pode ser descrita pela hamiltoniana:

onde Leo momenta angular orbital e A a constante de acoplamento spin-orbita.

o estado fundamental do spin do eletron definido pelos numeros

quanticos de spin S e orbital L, ao ser operado pela hamiltoniana spin-orbita tern seus

momentos rnagneticos (~ e i1) acoplados, formando urn novo estado fundamental

caracterizado pelo numero quantico total j = [, + S, degenerado (21+1) vezes pela

seguinte intera<;:aode Zeeman:

sendo rnJ = +J, (+J-1), ... (-J+ 1), -J, as componentes do spin total J,

3J(J+1)+S(S+1)-L(L+1) J:". d L d'e gr = ---------- 0 lator e an e.
2J(J + 1)

o desdobramento hiperfino ongma-se da intera<;:ao do eletron

desemparelhado com 0 momento magnetico de nucIeos de qualquer Momo (~) com

o qual sua orbita esteja associada (Ingram, 1969). Em ions metais de transi~ao (tais

como: cobre(II), ferro(III) e manganes(II)), 0 desdobramento hiperfino dominante e



devido ao nucleo do propno ion, alem da possibilidade de ocorrer estruturas

chamadas super.,.hiperfinas devido a intera~ao com nucleos de ligantes.

A hamiltoniana da intera~ao magnetica em urn campo magnetico

sendo A uma constante, Iz a componente (na dire~ao do campo) do momento angular

do spin nuclear. as autovalores do hamiltoniano da equa~ao (3.14) SaDdados por:

sendo A a constante hiperfina, mI = +1, +1-1, ... ,-1+1, -I, as componentes do spin

nuclear I, portanto existem (21+1) valores da componente z do momenta angular (Iz),

e 0 estado e desdobrado desse numero de vezes. Sendo assim existem (21+1) linhas

hiperfinas, que podem ser utilizadas para identificar 0 nucleo responsavel pelo

desdobramento.

A figura 3.7 mostra 0 esquema do desdobramento hiperfino do

hidrogenio que possui I= lIz , suas possiveis componentes SaDmI = + 1/2 , -1/2, e spin

total S = liz, as transi~5es permitidas SaD.1ms = ± 1 e .1mI= o.

E~= + 1/2g~Ho + A/4

E~= + 1/2g~Ho ...
------...::" "/ , _. Ez= +1/2g~Ho- A/4

to

Elen-onna
ausencia

de run campo
rnagnetico

Elen-on livre
run campo
rnagnetico

'.
,.~ II

'.' ....., " E4 = -1/2g~Ho-A/4

Eletl"on interagindo
corn run proton



As multiplas linhas de urn unico nucleo ou mutiplas linhas de diversos

nucleos equivalentes podem ser diferenciadas. Estes ultimos, embora igualmente

espa<;ados, possuem intensidades diferentes, enquanto urn unico nucleo origina linhas

de intensidades iguais. Em geral, os desdobramentos hiperfinos para n nucleos

equivalentes consistem de (n+ 1) linhas que sac igualmente espa<;adas e tern

intensidades dadas pelos coeficientes binomiais da expansao da expressao (1 + xt

3.2.6. Interaroes Dipolar (ou Anisotropica) e

de Contato (ou deFermi, ou Isotropica)

Considerando-se dois dipolos j:i.s e j:i.1 (momentos magneticos do spin

do e1etron e do spin do nucleo, respectivamente), separados de uma distfmcia r.: a

hamiltoniana que representa estes dois tipos de intera<;ao dipolar pode ser

representada pela mesma equa<;ao:

onde f3Ne 0 magneton nuclear, gN e 0 valor giromagnetico nuclear e oCr) e a fun<;ao

delta, a qual e diferente de zero e unitaria somente para r = o.
o primeiro termo entre colchetes da equa<;ao (3.17) representa a

intera<;ao anisotropica, e refere-se a estados quanticos diferentes de s. A intera<;ao

direta dipolo-dipolo tern uma varia<;ao dada por (3cos2e - 1) que varia de urn maximo

de 2 para urn minimo de -1 quando 0 angulo e variado de 0 a n/2. Tanto pode ser

aplicada para as intera<;oes hiperfinas do eletron com 0 proprio nucleo, como para as

intera<;oes super-hiperfinas do eletron com nucleos de atomos vizinhos.

Em urn liquido, todas as moleculas estao se movendo rapidamente,

entao a molecula proxima de algum especifico eletron desemparelhado muda de

posi<;ao rapidamente, e em geral em urn tempo muito menor que a transi<;ao do spin



do eletron. Com isso 0 campo magnetico incrementado, experimentado pelo

particular eletron desempare1hado, na verdade sera uma media de todos produzidos

pelas diferentes moleculas que estarao instantaneamente presentes durante a transi~ao.

Urn valor medio de (3cos2e - 1), tornado sobre todos os possiveis angulos e nulo.

Portanto, desde que 0 movimento molecular desordenado e suficientemente rapido,

todos os eletrons desemparelhados experimentam urn campo magnetico 0 qual tern

urn valor medio nulo por esse movimento.

o outro termo da equa~ao (3.17) representa a intera~ao de Fermi, a

qual origina-se do fato da "fi.m~ao de onda" s do eletron ter urn probabilidade finita de

existir no sitio nuclear. E independente do angulo entre 0 campo magnetico aplicado e

a orienta~ao molecular, portanto e a mesma para cada molecula em urn liquido.

A teoria eletrostatica do campo cristalino, considera compostos tais

como metal de transi~ao ou urn sal hidratado de urn ion de transi~ao como sendo urn

agregado de ions e moIeculas que interatuam e1etrostaticamente, mas que nao trocam

eletrons entre si, isto e, nao considera a liga~ao covalente (Orgel, 1960).

Ao contrario do que ocorre com os ions livres, os eletrons

desemparelhados, de ions metais de transi~ao coordenados estao principalmente

localizados em orbitais at6micos muito pr6ximos de urn particular atomo (os

ligantes). Isto causa urn forte acoplamente entre 0 spin e 0 movimento orbital do

Momo, e como resultado, 0 valor de g associado com a ressonancia do eletron difere

largamente do encontrado para 0 spin livre.

A hamiltoniana dos eletrons em ambos os casos (ions livre e

coordenado) na ausencia de campo magnetico externo e:

2

H=LEL+v
'2m '



onde 0 termo Li ;~ e a energia cinetica total do ion, e a somatoria e sobre 0 indice i

designando para cada eletron do ion, eVe 0 potencial experimentado, 0 qual e

distinto para cada urn dos dois casos.

Para 0 atomo livre 0 potencial V e 0 da equayao 3.19 (Pake, 1962). 0

primeiro termo e a atrayao coulombiana entre 0 nucleo e os eletrons, 0 segundo termo

e a repulsao coulombiana entre os eletrons, 0 terceiro termo e 0 do acoplamento spin-

orbita, 0 quarto termo e a interayao magnetic a (interayao hiperfina) entre cada eletron

eo nucleo.

Para 0 ion metalligado 0 potencial V e dado pela equayaO (3.20). 0

segundo termo e a interayao do campo cristalino (potencial dos ligantes), no qual e

suposto que a amostra cristalina externa da origem ao campo eletrostatico <Dc no ion

com 0 qual cad a eletron -ej interage.

Para 0 caso em que 0 potencial dos ligantes e maior que a intera~ao

spin-orbita, como e 0 caso dos ions dos metais de transi~ao do grupo do ferro, 0

campo eIetrico que atua sobre os eletrons perde a simetria do ion livre, e 0 estado

fundamental a ser desdobrado por H nao e mais caracterizado por J e 0 fator giro

magnetico medido nao e mais descrito pela equa~ao (3.12).

Os ions de metais de transi~ao saD caracterizados por ter a camada 3d

incompleta (n = 3 e 1= 2), a qual tern cinco fun~5es angulares (ml = +1, +1-1,... , -1+1,

-I), a ilustra~ao destes orbitais para urn atomo livre esta mostrado na figura 3.8. Vma

vez que ao considerar os cinco orbitais como urn conjunto, este tern simetria esferica,

sendo assim na ausencia de campos eletrico e magnetico externos , nao existe dire~ao

com a qual algum dos tres eixos (x, y e z) possa ser identificado, portanto todos os

cinco estados saD degenerados (possuem a mesma energia).
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Figura 3.8: Distribuicao angular da densidade eletronica das cinco funcoes radiais d

o ion metlilico coordenado teni seus orbitais modificados em rela~ao

aos do ion livre conforme a simetria do campo eletrostlitico criado pela coordena~ao

com os ligantes.

Pelo metodo do campo cristalino, para urn complexo de coordena~ao

octaedrica regular (em geral a encontrada no centros paramagneticos de ions metais

de transi~ao ), os ligantes sac substituidos por seis cargas pontuais negativas

equivalentes nos vertices do octaedro, produzindo urn campo eletrostatico sobre 0 ion

(de simetria cubica) que esta no centro (figura 3.9.a). Os eletrons nos orbitais eg «3z2

- r2) e (x2 - y2» sofrem uma repulsao maior do que os orbitais hg (xy, yz e zx), uma

vez que os quatro lobos do orbital (x2 - y2) apontam na direyao dos quatro litomos ao

longo dos eixos x e y, e do mesmo modo, os dois lobos do orbital (3i - r2) apontam

na dire~ao dos dois atomos ao longo do eixo z. Mais energia sera exigida para locar

os eletrons nestes dois orbitais do que no outros, removendo a degenerescencia do

ion livre.

Nos complexos de coordena~ao tetraedrica 0 ion localiza-se no centro,

e quatro dos seis ligantes estao nas bissetrizes do plano xy (figura 3.9.b), portanto os

orbitais h (xy, yz e zx) apontam na dire~ao dos ligantes e os orbitais e «3z2 - [2) e (x2

- y2» na dire~ao de densidade de spin zero.

A figura 3.9.c mostra 0 desdobramento dos niveis de energia do ion

para as duas coordena~5es dos ligantes.
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Figura 3.9: (a) Ion coordenado octaedricamente pelos ligantes, (b) Ion coordenado tetraedricamente

pelos ligantes e (c) desdobramentos dos niveis de energia do ion livre para as duas
coordenal;oes dos ligantes

Na pnitica a tendencia e encontrar ions em campos de simetrias

distorcidas da produzida por coordena~ao octaedrica e tetraedrica puras dos ligantes.

A origem das distor~5es da simetria do campos eletrostatico deve-se ao fato de que:

ou os ligantes sac diferentes, ou apesar de serem iguais, as suas intera~5es com os

eletrons dos diferentes orbitais d nao possui mesma intensidade, pois estes tern

diferentes numeros de eletrons

A simetria octaedrica com distor~ao tetragonal ocorre par

achatamento ou alongamento do octaedro, isto e, por aproxima~ao ou distanciamento

dos dois ligantes ao longo do eixo-z (figura 3.l0.a), dando origem a urn campo de

simetria tetragonal. 0 nivel octaedrico eg se subdivide em dois, e 0 hg em urn nivel

nao degenerado que contem somente 0 orbital dxye urn duplamente degenerado que

contem os orbitais dxz e dyz (figura 3.10.a). A distarsao r6mbica se forma pela

deforma~ao do octaedro tetragonal ao longo do eixo x (figura 2.10.a), por



cornpressao ou distensao, se elirnina a equivalencia de x e y. Os cinco orbitais tern

diferentes energias (figura 3. 10.b).
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Figura 3.10: (a) Diston;oes da simetria cubica (ion coordenado octaedricamente): simetria tetragonal

e simetria rombica, e (b) niveis de energia dos orbitais d do ion paramagnetico sob as
diferentes distorsoes do campo eletrostatico de simetria cubica

A distribui<;ao eletr6nica, baseada no principio de exc1usao de Pauli e

na regra de Hund, definern a configura<;ao de spin alta ou baixa, para urna dada

simetria dos ligantes. 0 spin baixo ocorre quando 0 campo ligante e forte, pois a

energia de desdobramento, ~, entre os orbitais eg e hg e grande 0 bastante, de modo

que os eletrons seguern a regra de Rund e ocupam os orbitais de rnais baixa energia,

ao inves de distribuirem-se pelos cinco orbitais. 0 caso de spin baixo ocorre quando 0

desdobramento e pequeno e os eletrons distribuiem-se pelos dois conjuntos de orbitais

,hg e eg, resultando assim uma configura<;ao de spin alto. A figura 3.11 mostra as



situayoes de spin baixo e spin alto para 0 ion metcilico ferro(III) (orbital 3d5
) de

coordenayao octaedrica.

CD

[[[] eg

tZg [[[[] tZg
Spin baixo Spin alto

S = 1/2 S = 5/2
Figura 3.11: Configurar;:oes de spin baixo e spin alto para a coordenar;:ao octaedrica

do ion metal ferro(III) (orbital3d5
)

3.2.8 Intera~iio de Intercambio (ou de Troca)

A interayao de troca e uma fenomeno quantico, sem analogia na fisica

classica, e ocorre entre centros paramagneticos iguais quando estao suficientemente

pr6ximos para que haja superposiyao das funyoes de onda dos eletrons

desemparelhados, a consequencia e que os spins fazem intercambio entre as suas

posiyoes, como consequencia desaparece a interayao hiperfina e reduz a largura de

linha ao redor do valor de g.

Vma das caracteristicas do espectro de EPR e que em muitos casas as

posiyoes e as separayoes das linhas (especificadas pelos valores de g e constantes

hiperfinas) dependem da direyao do campo magnetico relativa ao eixos moleculares.

Em outras palavras, os espectros podem ser anisotr6picos uma vez que existam

diferentes simetrias do campo experimentado pelo eletron paramagnetico.

as termos da hamiltoniana do spin (devido ao efeito Zeeman eletronico

e devido a interayao hiperfina) para algumas simetrias dos campos sao dadas por:



H = g~S.H + AS.J ,

g = gx = gy = gz ,

A = Ax = Ay = Az .

=> Simetria axial (eixo z, sistemas teatragonal, trigonal e hexagonal):

gl. = gx = gy e g;;= gz ,

& = Ax = Ay e g;;= gz .

gx"/:.gy"/:.gz ,

Ax"/:.Ay"/:.Az.

As moleculas em soluyao diluida e nao Vlscosa possuem urn

movimento nipido e rand6mico, per isso os efeitos da anisotropia sac anulados. Os

valores de g e da constante hiperfina sera uma media dos valores principais dos

tensores g (gx, gy e gz) e A (Ax, Ay e Az). Esses valores sac conhecidos como g

isotr6pico (go) e constante isotr6pica hiperfina (Ao) e sac dados por:

Ao = 113(A;; + 2&) ,

go = 1I3(g;;+ 2gl.) ,

(3.24)

(3.25)



pois g.L= gx = gy e g;;= gz e AJ..= Ax = Ay e A;;= Az .

Ao = 1/3(Axx+ Ayy+Azz) ,

go = 1/3(gxx+ gyy+ gzz) ,

(3.26)

(3.27)

A figura 3. 12 mostra urn espectro tipico de complexo de cobre em

solu9ao a temperatura ambiente. 0 spin nuclear do cobre e I = 3/2, portanto as quatro

linhas observadas sac devidas a intera9ao hiperfina do cobre com 0 proprio nucleo.

Amostras em estado solido compreende-se tambem amostras

policristalinas e solU90es congeladas.

Quando se abaixa a temperatura as moleculas ja nao possuem mais

movimentos rapidos nem rand6micos, entao as contribui90es de todas possiveis

orienta90es poderao ser detectadas. As posi90es do campo magnetico, H, para obter

transi90es de EPR sac dadas pela equa9ao (Knowles et aI, 1976):



Para a sirnetria axial do campo experiment ado pelo centro

paramagnetico, os valores de g e A em orientayoes intermediarias (ge e Ae), 0 quais

dependern do angulo entre 0 campo e os eixos principais, sac dados pelas equayoes:

(3.29)

(3.30)

A figura 3.13 rnostra a variayao angular do valor de g com 0 campo rnagnetico em

urna sirnetria axial.

Ao inves de linhas finas encontradas nos espectros isotr6picos, devido

a anisotropia as linhas sac largas e distorcidas. A principio todos os valores de A e g

deveriam ser determimidos nestes espectros. Mas devido a sobreposiyao dos

espectros, nern sernpre e possivel.

A figura 3. 14 rnostra urn espectro de soluyao congelada (ou espectro

de p6) de urna proteina de cobre com sirnetria axial.



Figura 3.14: Espectro de EPR de amostra policristalina de uma
proteina de cobre a 150°C (Knowles et aI, 1976)

A contribuiyao de gl. para 0 espectro e a mais intensa porque ha mais

centres paramagneticos nos quais 0 campo e perpendicular ao eixo z, onde se mede

gl. (McMillan, 1975).

3.2.10 Metodo do Padriio Secundario para Detec~iio do

Radical Livre Semiquinona

Para a quantificayao do radical livre semiquinona encontrado foi usado

o metoda do padrao secundilrio (Singer, 1959), com urn cristal de rubi (Ah03)

contendo 0,5% de Cr+3 por peso, e seu fator g e 1,2629, e portanto nao interfere com

o sinal do radical livre semiquinona, cujo valor de g e em tome de 2,03.

A equayao utilizada para determinayao do numero de radicais livres

(No) foi (Poole, 1967):

onde i\HApp a largura de linha pica a pico da amostra, lA, IR, MA, MR, GA e GR sao

intensidade do sinal, modulayao e ganho da amostra e do rubi, respectivamente. K e

uma constante calculada da seguinte maneira: introduz-se urn 'pitch' de KCI (padrao

da Varian - 'strong pitch') que contem 3 x 1015spins/cm, na cavidade, mede-se



quantos em estao na cavidade, e consequentemente 0 numero de spins. Junto com 0

"pitch" de KCI coloca-se 0 padrao secundano (rubi). Ap6s a aquisiyao dos

parametros intensidade, ganho, amplitude de modulayao do "pitch" e do rubi e da

largura de linha do sinal do pitch, Mippp, monta-se a seguinte equayao:

onde N. = 3 X 1015 spins para cada em do pitch na cavidade, obtendo-se entao a

constante K:

3.3 Espectroscopia de Absorriio Eletronica -

UV-Visivel

3.3.1 Introduriio

Os espectros no UV -visivel compreendern as seguintes regioes

espectrais: 200-400 nm (ultravioleta) e 400-750 nm (visivel).

A radiayao cujo comprirnento de onda esta no intervalo citado acirna

causa transiyoes eletronicas e sirnultaneamente prornove transiyoes vibracionais e

rotacionais.

Espectroscopia eletronica trata com transiyoes de moleculas entre

diferentes potenciais eletronicos (figura 3.15) (Harris & Bertolucci, 1978). Em termos

de teoria de orbital molecular, urn eletron e promovido de urn orbital de menor

energia para urn orbital de maior energia, ou 0 arranjo de eletrons dentro de urn

conjunto de estados degenerados e rnudado tal que a energia total e aumentada. Essa

transiyao, em geralleva, a uma diminuiyao da energia do estado vibracional do POyO

de potencial do estado excitado comparada com 0 POyOdo estado fundamental. A

geometria da molecula pode tambern mudar no estado excitado.



Estado eletronico
excitado

Estado eletronico
So fundamental

distancia internuclear
Figura 3.15: Transic;ao eletronica

A lei de Beer-Lambert forma a base matematiea-fisiea das medidas de

absor~ao de luz de gases e solu~6es na regiao uv-visivel e infravermelho (Perkampus,

1992). A expressao informa quanta energia para um dado eomprimento de onda (A)

foi absorvida pelas moleeulas da amostra em fun~ao de sua espessura (I),

eoneentrayao molar (C) e do eoefieiente de absoryao molar (s) dessa amostra.

Considerando que, 10 e a intensidade da luz ineidente e h da luz transmitida na

amostra, a intensidade absorvida he dada por: IA=lo-h. A varia~ao da intensidade da

radia~ao ao passar pela espessura da amostra deeai exponeneialmente e e expressa por

h= loe-«I ,

onde a. = 2,3003Cs ,e s 0 eoefieiente de absor~ao molar (em M-1em-1)0 qual e uma

quantidade earaeteristiea da substaneia dependente do eomprimento de onda (A). Por

definiyao a lei de Beer-Lambert e dada por:

A(1.) = IO~ ~:) = Ce(1.)1 ,

sendo A a absorbaneia ou densidade optiea.



Os estados eletronicos moleculares dependem do numero de eletrons

assim como da estrutura ou geometria e da simetria da molecula. As funyoes de onda

moleculares do estado fundamental e dos diferentes estados excitados determinam as

regras de seleyao e assim a intensidade das transiyoes eletronicas. A correlayao entre

teoria e experimento pode ser expressa pela forya do oscilador, f, a qual pode ser

estabelecida experimentalmente de E = f(y) usando a equayao (3.36):

2303mc' f
fexp = 2N E(y)d Y ,

ne 0 banda

onde mea massa do eletron,c a velocidade da luz, e a carga do eletron e No 0 numero

de Avogrado. Pode ser tambem representada aproximadamente pela expressao:

f E(y)dy ~ EmaxL\YII2 ,
banda

onde L\Y1l2 representa a largura de linha da banda. Para a transiyao de urn estado 1

para 0 estado k a equayao (3.36) fica:

8n
2
rncv I 1

2
f - -I,k G

I,k - 3he2 ~I,k'

onde YJ,k e 0 numero de onda da transiyao l~k, G e 0 peso estatistico 0 qual e igual a

1 para uma transiyao eletronica pura e !!I,k 0 momenta de dipole de transiyao 0 qual

pode ser calculado teoricamente. Sendo que a probabilidade de que a transiyao entre

dois estados ocorra pela oscilayao do campo eletrico da luz e proporcional ao

quadrado da integral momenta de dipolo de transiyao, portanto !!I,k determina a

intensidade da transiyao(Perkampus, 1992).



3.3.4 As Bandas do Acido Humico e do Herbicida 2,4-D

A abson;ao de radiayao por compostos org3.nicos na regiao do

ultravioleta e visivel, envolve a transiyao de eletrons dos orbitais cr, 7t e n do estado

normal para urn estado excitado. Sistemas contendo duplas ligayoes C=C

experimentam transiyoes 7t => 7t., e compostos com eletrons de atomos de 0, N, S e

halogenio nao ligantes podem absorver devido as transiyoes n => cr· (Poppi, 1988).

o acido humico geralmente possui uma absoryao tipica sem estrutura.

E uma absoryao larga, a qual extende-se com 0 decrescimo da absoryao para a regiao

do infravermelho distante (figura 3.16).

Acido hinnico da
turfeira

Acido hUmico do solo
podzOlico vermelho-amarelo

0.25
.;S
(~ o,:!).e
o
'"~ 0.15

0.10

~~ 1,0

.e 0,8
o
'"~ 0,6

0,0
225 250 275 300 325 350 375 400 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Cornprimento de onda (urn) Comprirnento de onda (urn)

Figura 3.16: Espeetro de absoT9ao eletronica de so1u9ao aquosa de acidos hUmicos
utilizados neste trabalho

o espectro eletr6nico de moleculas homociclicas aromaticas tern varias

caracteristicas em comum (Struve, 1989). 0 benzeno tern urn sistema de tres bandas,

as quais estao em 255nm, 205nm e 183nm. Este sistema de banda envolve excitayoes

de eletrons do orbital 7t para 0 orbital molecular 7t*, e aparece repetidamente em

espectros de outras moleculas aromaticas (Pesce et al, 1971). As bandas do 2,4-D

estao em 291nm, 282nm e 228nm. 0 comprimento de onda de absoryao igual a

228nm foi 0 escolhido para ser monitorado neste trabalho assim como foi feito por

Barriuso et al (1992).



3.4 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada

de Fourier - (do ingles, Fourier Transform Infrared-

FTIR)

Neste item foram utilizadas informar;oes basicamente de tres

bibliografias: Griffiths et al, 1972, Cantor & Schimmel, 1980 e Colthup et al, 1964

3.4.1 Principios da Espectroscopia no Infravermelho

Os espectros no Infravermelho compreendem a seguinte regiao

espectral: 400-4000 em-i.

No infraverme1ho as transir;oes se devem a vibrar;ao dos atomos da

molecula. 0 model0 classico para essa vibrar;ao e 0 de urn sistema de Momos

acoplados por molas e comporta-se como urn simples oscilador harmonico, sendo 0

potencial Ur (figura 3.17.a) e a frequencia da oscilar;ao y (em em-i) expressos pelas

seguintes equar;oes, respectivamente:

onde ~r e a diferenr;a entre a distancia internuclear, r, em qualquer tempo e a distancia

de equilibrio, ro, k a constante de forr;a, u a massa reduzida do sistema diatomico e c a

velocidade da luz.

Urn tratamento quantico do oscilador harmonico linear produz as

seguintes energias vibracionais:

onde Rib e a energia vibracional, v e 0 numero quantico vibracional, 0 qual assume

numeros inteiros 0,1,2, .., e Yo 0 numero de onda (em em-i) do estado fundamental

vibracional. 0 diagrama da energia potencial esta representado na figura 3. 17.b. No

caso real sempre existe anarmonicidade e a equar;ao (3.39) deve ser modificada para:



Evib = hcLYo(v+ Y:z) - xyo(v+ Y:zi + ...] ,

onde X e a constante anarmonica. Devido a anarmonicidade vibracional 0

espa~amente entre os niveis vibracionais tornam-se menores com 0 aumento do

numero quantico vibracional e as transi~oes que envolvem !:!v= ±2, ±3, ... passam a

ser validas alem da regra de sele~ao !:!v = ±l valida para 0 modelo de vibra~ao

harmonico.

:..'r ~,'
e r I

o~
distancia internuclear

(b)

Figura 3.17: Diagrama da energia potencial de urn oscilador diatomico hannonico (a) cllissico e (b)
quantico

A segunda condi~ao para transi~ao no infravermelho e que a vibra~ao

da molecula cause uma mudan~a no momenta de dipolo. A varia~ao senoidal do

campo eletrico devida a vibra~ao molecular pode interagir com a varia~ao senoidal do

campo eletrico devido a radia~ao. Se as frequencias sao iguais, a transferencia maxima

pode ocorrer par ressonancia.

A intensidade da banda vibracional (ou magnitude da probabilidade de

transi~ao) depende da magnitude do dipolo eletrico induzido ~ pela luz na molecula.

Vma transiyao vibracional de uma molecula pode ser descrita, segundo a aproximayao

de Born-Oppenheimer que separa 0 movimento eletronico do nuclear, como:



onde <l>v e <l>v', referem-se a dois estados vibracionais diferentes do nuc1eo, r e R sac as

coordenadas do e1<~trone do nuc1eo, respectivamente, e \jIo e a ft.m~ao de onda do

eletron do estado fundamental. Se os nuc1eos sac estacionarios, 0 operador dipole

eletrico M depende somente das coordenadas eletronicas, Il = Il(r) , e 0 dipolo de

transi~ao e:

a integral em r (\jIoIMI\jIo) e nula uma vez que M e uma fun~ao impar e \jIo

uma fun~ao par, e a integral (<l>vI<Pv') tambem e nula pois as autofun~6es <l>v e <Pv' sac

ortogonais.

Se os nuc1eos nao sac estacionarios, 0 operador dipolo depende

implicitamente de R, pois a distribui~ao eletronica muda com R, assim Il = ll(r,R).

Expandindo M em tome de uma posi~ao de equilibrio do nuc1eo, Ro, par series de

Taylor obtemos:

A equa~ao (3.44) sintetiza a segunda regra de sele~ao, ela e 0 produto

de dois termos, sendo que a integral eletronica que muda 0 dipolo permanente do

estado fundamental e companhada de uma mudan~a na posi~ao molecular (integral

vibracional).

Os pricipios da absor~ao na regiao do infravermelho sac os mesmos

que para a absor~ao na regiao do uv-visivel, assim seguindo a lei de Beer-Lamber.

o espectrometro dispersivo convensional utiliza urn feixe de radia~ao

policromatico que passa atraves de urn prisma ou de uma grade , entao cada



frequencia e distinguida espacialrnente, formando urn espectro de. Fendas finas sao

usadas afim de se obter urn espectro de alta qualidade, elas fazem com que os

intervalos de frequencias sejam suficientemente finos, assegurando uma melhor

resoluyao (Sanches, 1982). Na espectroscopia no infravermelho por transformada de

Fourier, utiliza-se urn interferometro no lugar dos elementos dispersivos. A

informayao espectral de todas as frequencias e obtida ao mesmo tempo, durante uma

varredura do interferometro.

A figura 3.18 mostra 0 esquema do interferometro de Michelson,

comumente usado. Ele consiste de dois espelhos perpendiculares, urn deles, B, e fixo

enquanto que 0 outro move-se com velocidade constante. Entre estes espelhos existe

urn separador de feixes, no qual 0 feixe em comum e dividido e posteriormente

recombinado depois que a diferenya de caminho entre os dois feixes foi introduzida.

espelho
estacionari0

------i':
I
I
I
1---- ..••
I V(cmJs)
I
I
I
I

L..I •

mOVlmento
do espelho

espelho
m6vel

feixe incidente
•.....••••..- ••...-4:,....,--~olIIl_~-- nl10modulado

"" separador
" de feixe

feixe de saida
modulado

Figura 3.18: Esquema de urn interferometro de Michelson

Para uma radiayao incidente monocromatica, de frequencia y cm-l, 0

sinal do detector, ou interferograma, resulta numa serie de maximos e minimos, cuja

intensidade e dada pela seguinte expressao:

onde 8 e a diferenya de caminho 6tico entre os dois feixes e I(y) e a intensidade da

radiayao incidente monocromatica.



Para uma fonte policromatica, cada frequencia deve ser tratada

independentemente, e 0 interferograma e composto do sinal resultante de cada uma

das frequencias na equayao (30) contidas no espectro, e e dado pela expressao:

00

1(0) = f I(y) cos(21tV0)dy .

A transformada de Fourier do cosseno da equayao (3.46), a qual pode ser feita por

urn microcomputador, e utilizada para que 0 interferograma contenha informayoes

sobre a intensidade de cada frequencia em funyao da diferenya de caminho, a

expressao (3.46) fica entao dada por:
00

I(y) = f 1(0)cos(21tl6)do .

Como na pratica nao e possivel a variayao da diferenya de caminho, 6, de -00 a 00, a

integral e troncada em algum valor omax,0 qual determina a resoluyao do espectro:

~y = l/omax.

3.4.4 As Bandas do Acido Humico e do Herbicida 2,4-D

A espectroscopia no infravermelho tern sido largamente usada para

caracterizayao de complexos de macromoleculas orgamcas tais como substancias

humicas. 0 espectro no infravermelho de tais macromoleculas contem uma variedade

de bandas assinaladas a gropos funcionais.

Orlov (1985) em seu livro reporta algumas dificuldades para se usar a

tecnica com amostras de acido humico, como a presenya constante de uma certa

quantidade de agua, 0 que oculta as regioes espectrais mais importantes, mostrando

oscilayoes nos gropos -OH proximo de 3400cm-\ 1600cm-1 e 1400-1300cm-1
. 0

mesmo trabalho citado acima, menciona que acidos humico extraidos de diferentes

tipos de solo sac caracterizados por uma estrotura geral. Em alguns casos 0 efeito da

vegetayao afeta 0 espectro no infravermelho mais do que 0 tipo de solo, contudo

muitos trabalhos reportam que a origem do acido humico pouco reflete no espectro.



A tabela 3.1 que se segue mostra as principais bandas de absorbancia e

seus grupos responsaveis, para amostras de acido htimicoproveniente de uma turfeira

adquiridas por Niemeyer et al (1992), da "International Humic Substances Society,

U.S. Geological Survey, Denver, CO". Assim como a tabela 3.2, que mostra as

principais bandas de absorbancia do 2,4-D obtidas a partir do espectro de uma

solu~ao aquosa, pH=4, que passou pelo processo de liofiliza~ao e posteriormente

acrescida de KBr.



Tabe1a 3.1: As bandas no infraverme1ho do acido hfunico de uma turfeira Niemeyer et al
(1992), da "International Humic Substances Society, U.S. Geological Survey, Denver,
CO"

Banda(cm"1) Atribuicao aos grupos funcionais do acido humico

3380 Estiramento OH do grupo fen6lico (contribui9ao de OH alifatico,
H20 e oossivelmente NH)

3030 Estiramento OH aromatico
2930 Estiramento CH assimetrico de -CH2"

2840 Estiramento CH simetrico de -CH2"

2600 Estiramento OH de H-ligado a -COOH
1720 Estiramento -C=O de -COOH
1610 Estiramento C=C aromatico e/ou estiramento -COO" assimetrico
1525 Estiramento C=C aromatico
1450 Deforma9ao -CH de -CH3 e dobramento -CH de CH2

1350 Estiramento -COO" simetrico e/ou dobramento -CH de alifaticos
1270 Estiramento -C-OH de fen6lico OH
1225 Estiramento -C-O e deformacao OH de -COOH
1170 Estiramento -C-OH de alifaticos OH
830 Dobramento CH aromatico fora do olano
775 Dobramento CH aromatico fora do plano

ea. : s an s na relUao 01 averme ho do herbicida 2,4-0
Banda(cm"1) Atribuicao aos gruoos funcionais do 2,4-D

3440 Estiramento OH
1715 Estiramento -c=o de -COOH
1620 Estiramento C=C aromiltico e/ou estiramento -COO" assimetrico
1420 Estiramento -COO" simetrico
1430 Gruoos CO, OH e CH2

1337 Estiramento -COO· simetrico e/ou deformacao -CH
1244 Estiramento -C-O e deformacao OH de -COOH
1162 Deformacao CO e OH
1064 Deforma9ao C-OH de -COOH
878 Dobramento CH aromatico fora do olano



4.1. Extra~ilo e Purljica~ilo do Acido Blindeo

Foram extraidas amostras de acido humico provenientes de urn solo

podzolico vermelho-amarelo de uma profundidade de 0-20 cm, representativo de 60%

do solo do Estado de Sao Paulo, coletada na Esta~o Experimental de PindoramalSP,

do Instituto Agronomico de Campinas (lAC), e de uma turfeira na profundidade de

2,5-4,Om, coletada no Rio Mogi Gua~u na regiao proxima a Guatapar8lSP.

A extra~ao e a purifica~o das substincias humicas do solo, segundo

caraeteristicas de solubilidade, foram realizados no laboratorio de Radioquimica e

Quimica Ambiental do IQSC-USP, em Sao Carlos/SP (Vieira, 1995). A figura que se

segue, mostra simplificadamente 0 procedimento do fracionamento segundo

caracteristicas de solubilidade das fray5es da materia orginica.

IStl
Extr~lo 180IU~ baska

, I-

Humina
Tratamento com _cicio

I
Fr~io insoluvel

, Ir

,
AcidoAcido

Hurnico Fulvico
F~io in80IUvel Frafio solUvel

o mesmo laboratorio acima citado fez as an8.J.iseselementares e de

grupos funcionais dos solos utilizados neste trabalho. E os resultados estao na tabela

4.1.



Tabela 4.1: Analises elementar e dos grupos funcionais dos acidos hUmico dos solos podz6lico
vermelho amarelo e da turfeira-

Grupos funcionais Acido humico do solo podz6lico Acido humico da turfeira
vermelho-amarelo (meq/g) (meq/g)

Acidez total 6,82 3,99

COOR 3,69 2,88

OR fen6lico 3,13 1,11

OCR3 6,21 1,02

C=O 1,80 0,96

Amilise elementar Teor de cinzas = 2,20% Teor de cinzas = 2,13%

Carbono 44,00 52,85

Nitrogenio 5,50 4,28

Hidrogenio 5,10 5,21

Oxigenio 43,20 37,66

o herbicida 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D) de massa molecular igual

a 221,04, pKa = 2,6 e estrutura quimica mostrada na figura 2.12, foi adquirido

comercialmente da Aldrich Chemical Co.

As solUl;oes de cobre foram preparadas a partir de CuS04.5R20

obtidos comercialmente da Mallinckrodt.

As soluyoes estoques do 2,4-D preparadas na concentrayao ImM

foram agitadas por 24 horas, de modo a obter uma completa diluiyao, sempre

protegidas da luz solar para evitar possivel fotodegradayao e armazenadas em

geladeira

Preparayao das amostras de reayao entre 2,4-D e acido humico:

Foram preparadas amostras com 20mg de acido humico dissolvidas em

25ml de soluyao 2,4-D na concentrayao de ImM (amostras chamadas AH+2,4-D).



Para as amostras referencia foram utilizados 20mg de acido htimico dissolvidas em 25

ml de agua destilada (amostras chamadas AH). Os valores de pH foram ajustados

pr6ximos de 2,0,4,0 e 7,0, tanto para as amostras AH, quanto para as AH+2,4-D.

o tempo de rea9ao das amostras acima citadas foi de 4 dias, sob

agita9ao e prote9ao da luz. Esse periodo foi utilizado para garantir a completa sor9ao

do 2,4-D com 0 material htimico. Khan (1973), propos cineticas bifasicas para a

intera9ao do 2,4-D de amostras com acido htimico (Figura 4.2), 0 2,4-D ap6s 24

horas era sorvido pelo acido htimico a uma taxa significativa, mas nao completa.

2 468

t 0.5 (h)O.S

Figura 4.2: Massa de 2,4-D adsorvida pela Turfa em fun9ao de tl/
2 (Khan, 1973)

Afim de obter 0 sobrenadante das solu90es AH+2,4-D e AH, estas

foram, ap6s os 4 dias de rea9ao, acidificadas com solU9ao H2S04 4N a pH=2 (Senesi

& Testini, 1980), e centrifugadas na Centrifuga 215-Fanem, pertencente a

EMBRAP A/CNPDIA-Sao Carlos/SP.

~ Prepara9ao de amostras de rea9ao entre 2,4-D e ion metalico:

N as rea90es de complexa9ao do herbicida com metais foram

adicionadas solU90es de CUS04. a solucao de 2,4-D(lmM) de modo a obter a

propor9ao ligante/metal de 1:1, saD as amostras chamadas de CuS04+2,4-D e CUS04.



As amostras eram agitadas por 24 horas, protegidas da luz. Os pHs foram ajustados

em 2,0, 3,5, 5,0 e 7,0.

Os pHs das solu~5es foram variados utilizando-se solu~5es estoque de

NaOH e HCI em diferentes concentra~5es.

4.3 Antilises Espectroscopicas

4.3.1 Medidas de Absor~iiode Luz UV-Visivel

As medidas de absor~ao 6tica foram realizadas em urn

espectrofotometro Shimadzu modelo UV-1601-PC da EMBRAPA/CNPDIA-Sao

Carlos/SP.

~ Amostras contendo herbicida mais acido humico:

Foram feitas medidas das solu~5es de AH+2,4-D, usando como

amostra referencia solu~5es de AH, logo ap6s a prepara~ao (dia 0) e depois de 4 dias

de rea~ao (dia 4).

Foram feitas tambem medidas da absor~ao dos sobrenadantes obtidos

de novas solu~5es AH+2,4-D depois dos 4 dias de rea~ao, ap6s acidifica~ao e

posterior centrifuga~ao, somente para as amostras contendo acido humico da turfeira.

Para compara~ao, as medidas dessas solu~5es foram realizadas, no dia 0 e no dia 4,

ainda sem ter realizado 0 tratamento de acidifica~ao e centrifuga~ao. As solu~5es

referencia foram os sobrenadantes obtidos das solu~5esAH.

Em geral, os espectros eram obtidos de a partir de IOOIlI,200lli ou

300lli da solu~ao diluidas em 3,5ml de agua destilada, em cubetas de quartzo, de

modo que a concentra~ao do 2,4-D correspondia a intensidade de absorbancia entre

0,1 e 2,0, adequada ao detector do espectrofotometro, onde a Lei de Beer-Lambert e
valida (Cantor & Shimmel, 1980) Vma curva de calibra~aodo 2,4-D (intensidade de

absorbancia versus concentra~ao) foi feita verificando-se a regiao adequada (figura

4.3).
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A regiao compreendida pelos espectros foi de 200-400nm. 0

comprimento de onda de absor~ao igual a 228nm e caracteristico do herbicida

(Barriuso et aI, 1992).

4.3.2 Ressonllncia Paramagnitica EletrlJnica - EPR

As medidas de EPR foram realizadas em urn espectrometro Varian da

linha Century E-I09, operando em banda-X (9GHz), cavidade retangular ('multi-

purpose cavity E-231'), a temperatura ambiente e pr6xima do nitrogenio liquido (-

160°C),utilizando-se 0 sistema de temperatura variilvelVarian que mantem 0 fluxo de

gas nitrogenio resfriado, pertencente ao grupo de Biofisica do IFSC-USP-Sao

Carlos/SP.

~ Amostras contendo herbicidamais ilcidohilmico:

As medidas de EPR eram realizadas em amostras s6lidas obtidas das

solu~es de AH+2,4-D e de AH liofilizadasno liofilizador Savant modelo Speed Vac

FC200, do Grupo de Biofisica do IFSC-USP-Sao Carlos/SP.



A temperatura ambiente foram detectados e quantificados os radicais

livres semiquinona do acido humico de ambos os solos. Para a quantificayao foi usado

o metodo do padrao secundario conforme citado no item 2.2.8.

o mesmo procedimento, citado nos dois paragrafos acima, foi tornado

com relayao as medidas dos precipitados coletados por acidificayao e centrifugayao

das amostras AH e AH+2,4-D, mas somente para as amostras contendo acido humico

da turfeira.

Os parametros geralmente utilizados para medidas de EPR foram:

• Modulayao do sinal da microonda: 100KHz;

• Tempo de varredura: 4 minutos;

• Para as amostras - radical livre setnlqumona - : Ho = 3400G , MI = 100G,

amplitude da modulayao = 2,OG, constante de tempo = 0,128 segundos, potencia =

0,2mW;

• Para 0 rubi: Ho = 5400G, MI = 200G, amplitude da modulayao = 5,OG, constante

de tempo = 0,128 segundos, potencia = 2,OmW;

• Para 0 'strong pitch': Ho = 3400G, MI = lOOG, amplitude da modulayao = 0,5G,

constante de tempo = 0,128 segundos, potencia = 2,OmW.

Foram feitas curvas de saturayao do sinal de EPR com a potencia da

microonda (em mW) para 0 'strong pitch' e para a amostra contendo radicais livres

(figuras 4.4 e 4.5), de onde foram escolhidas as potencias adequadas, mencionadas
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Figure 4.5: Curvas de satura~ do sinal do radical livre semiquinona do acido bUmico do solo
podsOlico vennelbo- amarelo, amostra AH pH = 6,90 e AH+2,4-D pH = 6,70

Foram obtidos a temperatura pr6xima de nitrogenio liquido (-160°C)

espectros de EPR dos ions de ferro(Ill) e de cobre(ll) remanescente da purifica~ao, e

do radical livre das amostras AH+2,4-D e AH, com acido hUmico de ambos os solos.

Os parimetros experimentais foram:



• Hu= 2100G, Mf = 4000G, amplitude da modula~ao = S,OG,constante de tempo

= 0,128 segundos, potencia = 20 mW.

~ Amostras contendo herbicida mais metal:

As medidas de EPR dos experimentos de complexa~ao do 2,4-

D(lmM) com ions de cobre(II) foram feitas na temperatura do nitrogenio liquido. Os

parametros empregados sac os colocados abaixo.

• Para 0 Cu2+: Ho = 2100G, Mf = 2000G, amplitude da modula~ao = S.OG,

constante de tempo = 128 segundos, potencia = 20 mW.

4.3.3.Infravermelho com Transformada de Fourier - FTIR

Os espectros de FTIR foram obtidos em urn espectrometro Bomem

modelo MD-102, do IQSC-USP-Sao Carlos/SP.

As pastilhas foram obtidas adicionando-se a 100mg de KBr Img de

2,4-D puro e 2mg das amostras de AH+2,4-D e das amostras de AH liofilizadas.

Optou-se em usar uma quantidade maier das amostras de AH+2,4-D e AH em rela~ao

a de 2,4-D pura, a fim de que a resolu~ao do espectro fosse aumentada (Martin-Neto

et aI, 1994), uma vez que 0 AH tern peso molecular maior e consequentemente menos

gropos funcionais por peso se comparado com 0 2,4-D.

Os precipitados obtidos por acidifica~aoe centrifugayao das amostras

AH e AH+2,4-D, contendo acido humico da turfeira, passaram pelo procedimento

acima, afim de se obter seus espectros de FTIR.

A regiao compreendida pelos espectros foi 400-4000cm"1.

4.4 Experiencias de Fotodegradar;iio

Nas irradiayoes das amostras foi utilizada como fonte de luz uma

lampada de xenonio de IS0\\', da marca Bausch-Lomb Os espectros 6ticos



foramobtidos antes e apos as irradia96es no espectrofot6metro Sbimadzu UV-1601-

PC.

~ Amostra aquosa de 2,4-D(lmM), pH = 6,95, com um tempo total de exposi9ao

de 5 horas, sendo que foram realizadas medidas de absor9ao eletr6nica antes da

irradia9ao e a cada certo intervalo de tempo, totalizando 11 medidas. A referencia foi

agua destilada, e os espectros medidos de 300111da solu9ao 2,4-D(1mM) diluidos em

3,5m1 de agua destilada.

~ Amostras AH e AH+2,4-D(1mM), com acido humico da turfeira, em valor de

pH igual a 7,00, foram obtidos 5 espectros eletr6nica em 4 horas de irradia9ao, e os

espectros eram resultantes de uma aliquota de 300111das solu96es dissolvida em 3,5m1

de agua destilada.

Todas as amostras foram irradiadas em cubetas de quartzo, e a uma

distancia de 20cm da fonte de luz.



5.1 Aduto 2,4-D-Acido Humico

5.1.1 Resultados

5. 1. 1.aEspectros de Absor~lioEletronica

Neste item, 0 que se pretende e acompanhar 0 espectro de absoryao

eletr6nica do herbicida 2,4-D, bandas de absoryao nos comprimentos de onda 228nm,

284nm e 291nm, contido em soluyoes aquosas acrescidas de acido humico (amostras

AH+2,4-D(lmM)), ap6s a preparayao (dia 0), e depois de 4 dias de reayao (dia 4),

em funyao do pH. Tambem, soluyoes aquosas de acido humico (AH) foram

preparadas como amostras de referencia (ver capitulo 4, item 4.3.1).

Os valores medios da absorbancia em 228nm do 2,4-D (Am) (e seus

desvios medios absolutos) segundo 0 dia de aquisiyao do espectro e pH da soluyao,

para amostras contendo acido humico do solo podz6lico vermelho-amarelo, estao

mostrados na tabela 5. 1. E alguns desses espectros estao na figura 5. 1.

Tabela 5.1: lntensidades da banda de absorc;ao em 228nm do herbicida 2,4-D (A228), obtidas a partir
de soluc;oes AH+2,4-D(1mM), com acido humico do solo podz6lico vermelho-amarelo
C· 200lJ.l de soluc;ao AH+2,4-D diluidas em 3,5ml de agua destilada, • lOOlJ.lde soluc;ao
AH+2 4 D d'l 'd 3 5ml d' d'l d ), - 1 Ul as em , e agua est! a a

pH A228 (dia 0) Am (dia 4) Diferenya (%) de Am
entre 0 dia ° e 0 dia 4

203'" (0,42± 0,02) (0,448 ± 0,003) -6%,

40O'" (0,47 ± 0,03) (0,46 ± 0,02) +2%,

67O· (0,254 ± 0,007) (0,25 ± 0,03) +2%,
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Figura 5.1: Espectros de abso~o eletr6nica das solu~ AH+2,4-D(1mM), com acido hUmicodo
solo podz6lico vermelho-amarelo, dia 0 e dia 4, (a) pH = 2.03· , (b) pH = 4.00·, e
(c) pH = 6.70· (. 200IJIde solu~o AH+2,4-0 dissolvidos em 3,5ml de agua destilada,
• lOO,.dde solu~o AH+2,4-0 dissolvidos em 3,5ml de 3gua destilada)

0,0
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Os dados da tabela 5.2 mostram valores medios da intensidade de

absor~o eletronica do herbicida 2,4-D (A228) (e seus desvios medios absolutos),

comprimento de onda 228nm, de solu~oes AH+2,4-D(ImM), com acido humico da

turfeira, em fun~o do dia da medida (dia 0 e dia4) e dos valores de pH, tendo como

referencia as solu¢es AH. E os correspondentes espectros estao mostrados na figura

5.2.

Tabela 5.2: Intensidades da banda de abso~ em 228nm do herbicida 2,4-0 (A228), obtidas a partir
de solu~ AH+2,4-D(1mM), com acido hUmico da turfeira (. 300111de solu~o
AH+2,4-0 diluidos em 3,5ml de agua destilada, • 200111de solu~ AH+2,4-0 diluidos
em 3,5ml de a2Wldestilada
pH A228 - dia 0 A228 - dia 4 Diferen~a (%) de A228

entre 0 dia 0 e 0 dia 4
2,04· (0,65 ± 0,02) (0,64 ± 0,01) +2%

4,00· (0,72 ± 0,01) (0,70 ± 0,04) +3%

6,99· (0,471 ± 0,008) (0,466 ± 0,008) +1%
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Figura 5.2: Espectros de absor~ eletr6nica das sol~ AH+2,4-D(ImM), com acido hUmicoda
turfeira. dia 0 e dia 4, (a) pH = 2,04·, (b) pH = 4,00·, e (c) pH = 6,99· (. 300.u de
sol~o AH+2,4-D dissolvidos em 3,500 de agua destilada, • 200.u de sol~
AH+2,4-D dissolvidos em 3,500 de agua destilada)

Com os sobrenadantes coletados das solu\X>esAH e AH+2,4-D, com

ilcido hUmico da turfeira, ap6s os 4 dias de agitayio, acidificayio a pH = 2 e

centrifuga~, 0 que se pretende e quantificar a sor~o do herbicida 2,4-D pelo ilcido

humico. Para isso sio necessilrias as medidas absorbancias do 2,4-D (A22S) a 228nm,

dos sobrenadantes das solu\X>esAH+2,4-D(1mM). A referencia sio os sobrenadantes

das amostras AH.

Os valores medios (e seus desvios medios absolutos) das intensidades

de absor~o eletronica dos sobrenadantes, A228sobr., das amostras AH+2,4-D, em

fun~o dos valores de pH, estio mostrados na tabela 5.3 e alguns dos espectros estio

na figura 5.3. Com os valores de A228sobr. e a curva de calibra~o (figura 4.4, capitulo

4, item 4.3.1) e possivel calcular a massa do 2,4-D responsavel pela intensidade da

absor~io do espectro eletronico dos sobrenadantes, tambem apresentadas a seguir.



Tabela 5.3: lntensidades da banda de abson;:iioem 228nm do herbicida 2,4-D, obtidas a partir dos
sobrenadantes das solw;:oesAH+2,4-D(lmM), com acido humico da turfeira C· 300fll de
solw;:iioAH+2,4-D dissolvidos em 3,5ml de agna destilada, • 200fll de solu~iioAH+2,4-D
dissolvidos em 3,5ml de agna destilada)

pH A2288obr.- MassClsobr.(mg)
Sobrenadante do 2,4-D no

sobrenadante
204"" (0,600 ± 0,002) (3,56 ± 0,01),

402"" (0,644 ± 0,001) (3,84 ± 0,01),

701'" (0,44 ± 0,01) (3,8 ±0,2),

As soluyoes iniciais AH+2,4-D tern concentrayao 1mM de 2,4-D, ou

seJa, 4,4 2mg do herbicida e a massa total inicial, 0 que corresponde aI, 2x 1019

moleculas de 2,4-D na soluyao inicial. as resultados da tabela seguinte expoe 0

numero de moleculas sorvidas de 2,4-D, que foram obtidos a partir da tabela 5.3 e a

porcentagem de moleculas sorvidas em relayao ao numero total inicial.

Tabela 5.4 Massa(mg) e numero de moleculas de 2,4-D sorvidas pelo acido humico da turfeira,
aluld . d blc c a os a partlf a 13 e a 5.3
Massa(mg) de 2,4D Numero de moleculas Porcentagem de

pH sorvida pelo (x 10+18)de 2,4-D moleculas sorvidas
acido humico sorvidas pelo acido humico em relayao ao nQ

total inicial
2,04 0,86 2,33 19%

4,02 0,58 1,57 13%

7,01 0,6 1,7 14%
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Figura 5.3: Os espectros de absor~ao eletronica do herbicida 2,4-D obtidos a partir dos sobrenaciantes
das solu~oes AH+2,4D(1mM), com acido hUmico da turfeira, (a) pH = 2,04"', (b) pH =
4,01"', e (c) pH = 7,01· ('" 300/l1 de solu~ao AH+2,4-D dissolvidos em 3,5m1 de agua
destilada, • 200/l1 de solu~ao AH+2,4-D dissolvidos em 3,5m1 de agua destilada)

A tecnica de EPR foi a ferramenta usada para calcular os niveis de

radicais livres semiquinona (numero de spins por grama da amostra) do solo

podz6lico vermelho-amarelo das amostras AH+2,4-D(lmM) e AH, obtidos ap6s a

liofilizayao depois de 4 dias de agitayao das soluyoes. Na quantificayao de

semiquinona usou-se 0 metodo do padrao secundario (ver capitulo 3, item 3.2.8),

para os diferentes valores de pH.

A tabela 5.5 diz respeito a media da densidade de radicais livres (No),

do solo podz6lico vermelho-amarelo, das amostras AH+2,4-D e AH, e a diferenya

dos valores encontrados entre as amostras (em %) em funyao do pH. E na figura 5.4

pode se ver alguns dos espectros referentes a essa tabela. Os parametros utilizados

para se obter os espectros do semiquinona encontram-se no capitulo 4, item 4.3.2.



oodz6lico vermelho-amarelo, das amostras AH+2,4-D(1mM) e AH liofiHzadas
Diferen~ (%) de Largura de linha

Amostra pH No (spin/g) x No entre AHe do sinal de EPR
10+17 AH+2,4-D - MI(G)

AH 2,02 (9 ± 1) (4,91 ± 0,08)
------- f---- -------------AH+2,4-D 2,03 (8 ± 1) +11% (4,94 ± 0,08)

AH 4,03 (3,2 ± 0,3) (5,1 ±0,2)
------- f---- ------------AH+2,4-D 4,00 (2,9 ± 0,4) +90,/0 (5,2±0,2)

AH 6,90 (2,9±0,3) (5,28 ± 0,04)
------- 1---- ------------AH+2,4-D 6,70 (2,2 ± 0,2) +24% (5,3 ± 0,2)

I~~,=3400G
'v =9518MHz

5,OG
I---!

Ho=54000t

5.0G
I---!

Fir, 5.4.~: AmomaAllt-2,4-D, Jfl= 2,03

Figura 5.4: Espectro de EPR do radical livre semiquinona do solo podz6lico vermelho-amarelo e do
padrao rum, das seguintes amostras liofilizadas: (a\) AH, pH = 2,02, (a2) AH+2,4-D,
pH= 2,03



Na tabela 5.6 estao apresentados as medias dos resultados da

quantifica~ao dos radicais livres do acido htirnico da turfeira, No, para as amostras

AH+2,4-D(1mM) e AH, liofilizadas ap6s 4 dias de agita~ao das solu~5es, em fun~ao

dos valores de pH. A flgura 5.5 tern alguns dos correspondentes espectros de EPR.

Os parametros utilizados experimentais para se obter os espectros do semiquinona

encontram-se no capitulo 4, item 4.3.3.

Tabe1a 5.6: Media da densidade de radicais livres serniquinona (No), do acido hUrnico da turfeira, das
arnostras AH+2 4-D(lmM) e AH liofilizadas,

Diferen~a (%) de Largura de linha
Amostra pH No (spin/g) x 10+18 No entre AH e de sinal de EPR

AH+2,4-D - Mf(G)
AH 2,02 (3,7 ± 0,4) (4,2 ±0,2)

1--------- -----1-------------
AH+2,4-D 2,04 (2,8 ± 0,3) +22% (4,2 ± 0,2)

AH 4,00 (2,0 ± 0,2) (4,3 ± 0,3)
1--------- ----1-------------AH+2,4-D 4,00 (1,6 ± 0,2) +20% (4,3 ± 0,1)

AH 7,00 (2,1 ± 0,2) (4,4 ± 0,2)
-------- ----1----------- --
AH+2,4-D 6,99 (1,5 ± 0,2) +29% (4,4 ± 0,2)
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Fig. 5.5.a1: Amostra AH, pH = 4,00

H
O

= 54000 t
Fig. 5.5.. 1: Amoltra AH+2,4-D,pH = 4,"

Figura 5.5: Espectros de EPR do radical livre semiquinona do acido hUmico de tufa e do padIio rum
das seguintes amostras liofilizadas: (al) AR, pH = 4,00, (a2) AR+2,4-D, pH = 4,00

Os precipitados das solu~es AH e AH+2,4-D(ImM), com acido

humico da turfeira, obtidos ap6s acidifica~o a pH = 2 e centrifuga~o do material

que reagiu durante quatro dias, foram liofilizados e tiveram seus radicais

semiquinonas quantificados por EPR. A tabela 5.7 tern as medias dos resultados da

quantifica~io (e seus desvios medios absolutos), NOprec:., ja corrigidos pelos valores

corretos de massa do acido humico, atraves da tabela 5.3, isto e, lllaSSapreeipitado(2,4-D)=

massaTotal(2,4-D)- massa.oor.(2,4-D), uma vez que a massa das amostras AH+2,4-D no

tubos de quartzo incluem alem da massa do acido, a massa do herbicida, que nio

contribui para 0 sinal. A figura que segue tern os espectros de EPR do precipitado,

com as intensidades do sinal de EPR tambem corrigidas pelo valor da massa.



da turfeira. das amostras AH+2,4-D(ltM) e AH liofilizadas
Diferen~a (%) de Largura de linha

Amostra pH NOprec:. (spin/g) x NOprec:. entre AH e de sinal de EPR
10+18 AH+2,4-D - MI(G)

AH 2,03 2,04 4,38
------- 1----- •...--------------AH+2,4-D 2,04 (2,10 ± 0,06) -3% (4,38 ± 0,05)

AH 4,01 2,0 4,25
------- ----f---------------AH+2,4-D 4,02 (2,0±0,I) ()OIG (4~25 ± 0,05)

AH 6,97 1,82 4,38
------- ----- 1---------------AH+2,4-D 7,01 (1,96 ± 0,07) -7% (4,44 ± 0,06)

I lk 3400G
• v= 9519MHz

3
Ganbo = 2xlO

Rubi

Fig. 5.6.a1: Precipitado da amostra AH, pH = 2,03

IIi! = 3400G
• v = 9520MHZ

4.3G
I~

Ganbo = 2x103

Rubi

Fig. 5.6.ar Precipitado da amostra AH+2,4-D, pH = 2,04
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Fig. 5.6.c 1: Amostra AH+2,4-D, pH = 6,97

I H()= 3400G+ \' = 9520mllz

4.6G
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Ganho = 2x 10 3
Rubi

Figura 5.6: Espectro de EPR do radical livre semiquinona da turfeira e do padrOO robi, dos
precipitados das seguintes amostras liofiHzadas: (a,) All, pH = 2,03, (32) AH+2,4-D,
pH = 2,04, <b!) All, pH = 4,01, <b2) AH+2,4-D, pH = 4,02, (c,) All, pH = 6,97, e
(C2) AH+2,4-D, pH = 7,01

Foram obtidos espectros de EPR contendo os sinal dos ions ferro(ill),

do cobre(II) e do radical livre semiquinona, proxima a temperatura de nitrogenio

liquido (-160°C), das amostras AH e AH+2,4-D com acido humico de ambos os

solos, e estao apresentados dois deles na figura 5.7. Os parimetros experimentais

utilizados para obten~o dos espectros estao no capitulo 4, item 4.3.2.
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Figura 5.7: Espectro de EPR a temperatura de nitrogenio liquido das seguintes amostras (al) AH,
pH = 6,99 e (a2) AH+2,4-D, pH = 6,97, com acido hUmico da turfeira

o objetivo de utilizar a tecnica de FTIR e de identificar possiveis

alterayoes nos gropos funcionais do !icido humico devidas a interayoes com 0

herbicida. Para isso e necessario obter os espectros tanto do !icido humico e !icido

humico mais herbicida, e tambem do herbicida puro, para valores de pH

correspondentes, para comparayao.

Os espectros de absOfyao no infravermelho de amostras liofilizadas

depois de 4 dias de agitayao das soluyoes do 2,4-D, em diferentes valores de pH,



estlo na figura 5.8, e as atribui¢es das bandas aos grupos funcionais encontrarn-se

no capitulo 3, item 3.4.4.

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Numero de onda (em-i)
Fig. 5.8.a: Amostra 2,4-D, pH=2,02

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Numero de onda (em-i)
Fig. 5.8.b: Amostra 2,4-D, pH = 4,04



500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Numero de onda (em-I)
Fig. 5.8.c: Amostra 2,4-D, pH = 7,06

Figura 5.8: Espectro de FfIR de amostras do 2,4-D(1mM) Iiofilizadas, (a) pH = 2,02, (b) pH=4,04, e
(c) pH= 7,06

A figura 5.9 mostra os espectros das amostras AH e AH+2,4-

D( 1mM), com acido hUmicodo solo podz6lico vermelho-amarelo, liofilizadasdepois

de 4 dias de agita~o das solu~es, segundo valores de pH. Os grupos funcionais do

acido hUmicoestio identificadosno capitulo 3, item 3.4.4.



AH, pH = 2,02
AH+2,4-D, pH = 2,03
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Fia·5.9.a

AH, pH = 4,03
AH+2,4-D, pH =4,00
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Fig.5.9.b



AH, pH = 6,90
AH+2,4-0, pH = 6,70

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Numero de onda (em-i)
Fig.5.9.c

Figura 5.9: Espectros de FI1R de amostras liofilizadas contendo 8eido hUmico do solo podz6lico
vermelho-amarelo, (a) AH pH = 2,02 e AH+2,4-0 pH = 2,03, (b) AH pH = 4,03 e
AH+2,4-0 pH = 4,00, e (c) AH pH = 6,90 e AH+2,4-0 pH = 6,70

Os espectros de FTIR para as amostras AH e AH+2,4-D em fun~o do

pH, para acido hilmico da turfeira, estao mostrados na figura 5.10.



AH, pH = 2,02
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Figura 5.10: Espectros de FTIRde amostras liofiJizadas contendo 8cido htimico da turfeira,

(a) AH pH = 2,02 e AH+2,4-D pH = 2,04, (b) AH pH = 4,00 e AH+2,4-D
pH = 4,00, e (c) AH pH = 7,00 e AH+2,4-D pH = 6,99

Os espectros de FTIR dos precipitados das amostras AH e AH+2,4-D

tambem foram obtidos, das amostras contendo acido hilmico da turfeira, e podem see

observados na figura 5.11.
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Figura 5.11: Espectros de FfIR do precipitado das seguintes amostras liofilizadas contendo acido
hiunico da turfeira, (a) AH pH = 2,03 e AH+2,4-D pH = 2,04, (b) AH pH = 4,01 e
AH+2,4-D pH = 4,02, e (c) AH pH = 6,97 e AH+2,4-D pH = 7,01

~ Espectros de Absoryao Eletronica:

Acompanhando as absorbancias do herbicida 2,4-D (A22s), a 228nm,

nas tabelas 5.1 e 5.2, com acidos hiimicos dos solos podz6lico vermelho-amarelo e da

turfeira, para 0 dia 0 e 0 dia 4, pode-se observar que nao ocorreram mudanyas

significativas da banda de absoryao eletronica. As taxas de crescimento ou decrescimo

calculadas para os tres valores de pH, ap6s os 4 dias de reayAo da soluyao AH+2,4-D,

da banda sao praticamente da ordem do erro da medida (os valores medios do erro

das medidas sao: 5% para 0 solo podz6lico vermelho-amarelo e 3% para a turfeira).

Portanto nao foi observada a degradayao ou evidenciado reayOes que alterassem a

intensidade e forma da banda de absoryao do herbicida devido a presenya de acido

hiimico, isso para ambos os solos utilizados neste projeto e para valores diferentes de

pH.



Ao se coletar e obter espectros eletr6nicos dos sobrenadantes das

amostras AH+2,4-D, com acido humico da turfeira, a proposta e de se quantificar a

massa (e concentrayao) de 2,4-D sorvida pelo acido humico, conforme exposta na

tabela 5.4. A maior soryao ocorreu em pH = 2,04, 19% do total inicial de moleculas

de 2,4-D (1,2xl019) foram sorvidas, ou seja, 2,33xl018 moleculas de 2,4-D ficaram

retidas no acido humico devido a algum processo de soryao (adsoryao, absoryao e/ou

partiyao), nos valores de pH 4,02 e 7,01, as soryoes foram praticamente identicas,

13% e 14% em relayao as iniciais, respectivamente.

o estudo da quantificayao da s~ryao para melhor ser analisado, deve

levar em conta a massa de acido humico "disponivel" ao herbicida. Por exemplo,

Martin-Neto (1994), reporta que a capacidade maxima de adsoryao do acido humico

pela atrazina e igual a rAT = (0,23/lmol de atrazina)/(mg de acido humico). No

presente trabalho, em pH = 2,04, foi observado que a mesma razao para 0 herbicida

2,4-D e r2,4-D= (12, l/lmol de 2,4-D)/(mg de acido humico), e nos valores de pH 4,02

e 7,01, tem-se r2,4-D= 8,1/lmol/(mg de acido humico) e r2,4-D= 8,4/lmol/(mg de acido

humico), respectivamente. Todas as razoes observados para 0 2,4-D nos diferentes

valores de pH sao bem maiores que os apresentados para a atrazina.

~ Espectros de EPR:

Senesi (1988) coloca que amostras de diferentes origens de acido

humico, mostram reatividades diferentes com herbicida clorofen6xi, a qual decresce

de acordo com a origem do acido humico: sinteticos > turfa > solos > carvao vegetal.

Esse resultado foi interpretado considerando-se as caracteristicas dos acidos humicos,

tais como gropos funcionais, analise elementar e numero de semiquinona. Neste

trabalho, os dois acido humicos escolhidos possuem diferenyas nas caracteristicas

acima citadas, conforme mostradas na tabela 4.1 e nas tabelas 5.5 e 5.6. Nestas

ultimas pode-se salientar 0 fato de que 0 acido humico da turfeira tern uma ordem de

grandeza a mais de radicais livres semiquinona em relayao ao outro utilizado, 0 que

facilitaria possiveis reayoes envolvendo 0 radical livre deste acido humico.

Os espectros obtidos das amostras AH e AH+2,4-D pr6ximo a

temperaturado nitrogenio liquido (-160°C), com sinais dos ions ferro(III), cobre(II),

remanescentes da purificayao de ambos os acidos humicos utilizados, nos diferentes



valores de pH (figura 5.7), mostraram-se bastante semelhantes: 0 valor de g = 4,27 e

devido ao espectro r6mbico do ion metaIico Fe(III) na configura~ao "spin alto" (8 =

5/2), 0 sinal g = 2,05 e do complexo de Cu(II). Em alguns valores de pH as linhas

super-hiperfinas saD bem pronunciadas, devido a n atomos de nitrogenio (Martin-

Neto et al, 1991). Os sinais de EPR dos ions metalicos remanescentes da purifica~ao

nao tiveram altera~oes de suas intensidades e nem dos seus valores g-, mostrando que

nao interagem na presen~a do 2,4-D, e portanto nas medidas em geral.

A quantifica~ao dos radicais livres semiquinona do acido humico de

ambos os solos das amostras s6lidas AH+2,4-D, tabelas 5.5 e 5.6, indicam urn

decrescimo no numero dos radicais ao serem comparados com as amostras s6lidas

AH, sendo mais acentuado no pH = 7, 24% para 0 solos podz6lico vermelho-amarelo

e 29% para a turfeira. A menor diferen~a foi para pH = 4, que tiveram 9% e 20% para

os acidos humicos anteriormente citados. 0 valor medio do erro das medidas da

concentra~ao de radicais, de ambos os solos, foi 11%. Para todos os valores de pH, a

turfeira mostrou sempre uma maior diferen~a.

De acordo com Senesi (1988 e 1992), os espectros de amostras de

acidos clorofenoxialcan6icos (da familia do 2,4-D) que interagem com acido humico,

mostram urn consideravel decrescimo do sinal de radicais livres e alargamento do sinal

de EPR, com respeito as amostras AH nao reagidas. 0 mesmo autor cita tres outros

trabalhos que nao utilizaram espectroscopia de EPR, mas sugerem a incorpora~ao de

compostos clorofen6xi em acido humico atraves da forma~ao de liga90es covalentes

(como ja foi colocado no capitulo 3, item 2.2.3), mas por meio de urn radical fen6xi

produto de degrada~ao, gerado biologicamente, quimicamente e/ou

fotoquimicamente, do herbicida em agua e sob 0 efeito da luz e do ar. Neste trabalho,

optou-se em realizar os experimentos na ausencia da luz solar uma vez que no solo a

radia~ao solar atua somente na superficie.

Os resultados inicialmente obtidos neste trabalho aparentemente

estavam em concordancia com os acima citados em dois pontos: diminui~ao dos

radicais livres em amostras AH+2,4-D comparadas com as AH, e a turf a apresenta

maior diferen~a em rela~ao ao solo podz6lico vermelho-amarelo (uma vez que possui

mais semiquinona). Mas os valores das larguras de linhas do sinal de EPR aqui



obtidos nao sofreram altera90es significativas, as varia90es desses valores estao

dentro do erro das medidas, como podem ser conferidas nas tabelas 5.5 e 5.6.

Avaliando mais cuidadosamente os dados para os caIculos dos valores

de No(spin/g) observou-se que nao foi levado em conta 0 fato de que nas amostras

AH+2,4-D nao existiam somente massa de acido humico mas tambem de herbicida, e

que deveria ser subtraida da massa total para se obter 0 real valor de No(spin/g), onde

"g" e gramas de acido humico. Caso 0 valor de corre9ao fosse relevante, excluir a

possivel quantidade de 2,4-D que nao estava ligada ao acido humico atraves da

precipita9ao do acido humico com 0 2,4-D ligado. Em seguida 0 2,4-D presente no

sobrenadante foi quantificado par Uv-visivel e tambem calculada a massa de herbicida

ligado (tabela 5.4) que foi excluida no caIculo da concentra9ao de spin do acido

humico que reagiu com 0 2,4- D.

Com a "corre9ao" do numero de radicais livres humicos feita (somente

para a turfeira uma vez que apresenta maiares diferen9as nas intensidades dos

espectros), a tabela 5.7 foi preenchida, e como resultado pode-se observar que a

varia9ao no numero de radicais entre as amostras AH e AH+2,4-D e praticamente

inexistente para todos os valores de pH. Logo, 0 mecanismo de liga9ao covalente

proposto entre 0 2,4-D e as substancias humicas nao se aplica aos acidos humicos

utilizados neste trabalho. Portanto somente mecanismos de fraca sor9ao podem estar

envolvidos na intera9ao do acido humico com 0 2,4-D. Esse resultado esta coerente

com as observa90es de Khan (1973), e sugere possivel reversibilidade da liga9ao.

~ Espectros de FTIR:

Acompanhando os espectros do 2,4-D puro em fun9ao dos valores de

pH na figura 5.8, pode-se observar a evolu9ao das bandas referentes ao gropo

carboxilico e ao carboxilato, pr6ximas a 1710cm-1 e 1625cm-1,respectivamente. Em

pH = 2,02 somente a banda em 1710cm-1 foi observada, neste valor de pH todas as

moleculas de 2,4-D tiveram seus gropos protonados, portanto a banda de carboxilato

nao apareceu. Com 0 aumento do pH para 4,04, a banda de maior intensidade

(relativa) foi a de 1625cm-\ somente 2% dos gropos carboxilicos do 2,4-D estavam

protonados neste pH, por esse motivo a intensidade da banda em 1710cm-1

praticamente nao aparece, e desapareceu em pH = 7,06, no qual todas as moleculas



de 2,4-D estavam na forma de sat, e a banda em 1625cm-l tern seu valor maximo.

Essas medidas foram muito importante para a adequada interpretayio dos espectros

do produto de interayio acido h6mico e 2,4-D.

Os espectros apresentados nas figuras 5.9 e 5.10 mostram claramente a

sobreposiyio das bandas de absoryio do 2,4-D no infravermelho (figuras 5.8),

provavelmente devido a deposi~ao do herbicida sobre 0 acido hUmico, uma vez que a

massa de 2,4-D que nao foi adsorvida pelo material hUmico (da turfa) e grande se

comparada com a que foi sorvida (tabelas 5.3 e 5.4). Subtrayaes de espectro foram

realizadas, do tipo: espectro(AH+2,4-D) - k.espeetro(2,4-D), para cada valor de pH,

mas 0 valor de k era de dificil ajuste uma vez que tanto 0 material h6mico quanto 0

herbicida praticamente absorve em toda a regiao do espectro observado.

De acordo com Khan (1973a), a adsoryio de pesticidas acidos e

anionicos, tais como acidos clorofenoxialcan6icos, esters, asulam e dicamba pode

ocorrer atraves de pontes de hidrogemo por meio de seus grupos carboxilicos, abaixo

de seus valores de pKa, como exemplificado na figura 5.12, 0 que ocasionaria

sensiveis mudan~ nas bandas referentes aos grupo carboxilico e carboxilatos do

acido h6mico (bandas em 12IOcm-l, 1625 cm-l e 1710 cm"l, atribuidas a estiramento

-C-O, estiramento -COO" assimetrico e estiramento -C=O de -COOH,

respectivamente). Nos espeetros de FTIR das amostras em que optou-se pela

precipitayio (figura 5.10), as bandas do acido h6mico citadas acima sao distinguiveis,

mas nao mostraram evidencias de uma mudan~a efetiva das bandas dos precipitados

AH+2,4-D. Logo, pontes de hidrogemo provavelmente nao e 0 mecanismo de ligayio

entre 0 2,4-D e 0 acido hUmico da turfeira utilizado neste trabalho.

O-H---O,
C-(CH2)i10
/

C-O---H-O
I

Substancia Acido
HUmica Clorofenoxialcan6ico

Figura 5.12: Ligalt30 de hidrogenio entre substancia bumica e acido clorofenoxialcan6ico



5.2 Comp1exarilo 2,4-D com Cu(ll)
5.2.1 Resultados

A reten~o de herbicidasno solo por ions met8licospode constituir um

mecanismo de adsor~o no solo e eventualmente urn risco de contamina~o, uma vez

que a complexa~o assumida pode se tratar de um produto instavel e que a qualquer

momento 0 herbicida pode estar novamente disponivel ao meio, isto e, 0 herbicida em

questao pode se tratar de um ligante reversivel. Assim utilizou-se ion de cobre (IT),

que e urn micronutriente das plantas e estil presente no solo para avaliar a possivel

complexa~o com 0 2,4-D, a tecnica escolhida para 0 estudo foi a de EPR.

As soluQOesde metal foram obtidas a partir dos sais CuS04.5H20 , e

adicionadas as solu~es de 2,4-D(ImM), na propor~o ligante/metal de 1:1. Foram

adquiridos espectros tanto das solu~oes com herbicidas quanto de solu~oes aquosas

dos sais (amostras chamadas de CuS04+2,4-D e CuS04, respectivamente), para

compara~o, em fun~ao dos valores de pH, e a temperatura de nitrogenio liquido. Os

parametros espectrosc6picos foram citados no capitulo 4, item 4.3.2.

Os espectros relativos a comple~o com Cu(IT)emo apresentados

na figura 5.13.

Ho=3OOOG I
v=9138M-1z ,

CuS04' pH = 2,04

0ID
4
+2,4D, pH= 2,ffi

&/ ~2,3n

Ar; ~ 135,ro \
1--1

1----1
N/=I03

107,00
1----1



Ho=30000 I
y=9138MHz +

C'uS04, pH = 3,56
CuS04+2,4-Q pH: 3,57

113,00
t--I

/
8J =1,215

t8.l =2,112

Fig.S.12.b

Ho= 3000G I
v= 9138MHz •

Cus04' pH = 5,16
CuSO 4+2,4-0, pH = 5,18

97,00,.....,

Fig.5.12.c
Figura 5.13: Espectro de EPR das sol~ aquosas: (a) CuS04 pH: 2,04 e CuS04+2,4-D pH = 2,08,

(b) CuS04 pH : 3,56 e CuS04+2,4-D pH = 3,57,e
(c) CuS04 pH: 5,16 e CuS04+2,4-D pH: 5,18



Nos espectros de EPR do Cu(II) (figura 5.13) tanto em soluyao

aquosa quanta em soluyao contendo herbicida, para diferentes valores de pH, e

possivei investigar as coordenayoes do Cu(II) na presenya do herbicida 2,4-D.

A soluyao aquosa de Cu(II) era preparada primeiramente, e depois a

solu~ao contendo herbicida era adicionada. Assim inicialmente 0 que ocorreu foi uma

hidrata~ao do Cu(II).

A figura 5.13.a mostra os espectro do Cu(II) em solu~ao aquosa e em

solu~ao aquosa contendo herbicida (pH=2), e em ambos os espectros foi possivel

identificar a simetria axial, assim como valores de ~/ e gl., os quais sao bem pr6ximos

provaveimente porque correspondem a complexos de Cu(II) coordenados com seis

moleculas de agua, uma vez que nesse valor de pH as moleculas do 2,4-D estavam

todas protonadas (pKa = 2,6). Mas as separa~oes hiperfinas (A;/) nao sao bem

definidas, possivelmente devido a intera~ao de troca experimentada pelo Cu(II). Na

figura 5.14 apresenta-se a subtra~ao entre os espectros das amostras CuS04+2,4-D e

CUS04 (isto e, (CuS04+2,4-D)-(CUS04)), onde pode ser observada uma melhor

resolu~ao das linhas hiperfinas do Cu(II) hidratado da amostra contendo 2,4-D, muito

provavelmente porque a intera~ao de troca e menos intensa devido a presen~a de mais

moleculas (no caso do herbicida), afastando as de Cu(II).

A coordena~ao mais estavel para 0 Cu(II) hidratado e a octaedrica

distorcida. A configura~ao eletr6nica (hg)6(eg)3 correspondente da origem a urn estado

fundamental duplamente degenerado, existem duas possibilidades para a configura~ao

eletr6nica: (d z2 r(d x2_y2 r e (d z2 r (d x2_y2 r (Orgel, 1960). No caso da primeira

oearrer, as quatro liga~oes no plano xy sao mais curtas do que as duas no eixo z. No

outro caso, se 0 eletron desemparelhado esta no orbital d 2, ocorrem duas liga~oes
z

curtas no eixo z e quatro liga~oes mais extensas no plano perpendicular.

Experimentalmente a configura~ao (d z2 )

2

( d x2 _y2 )

1

e a encontrada, mas a teoria

molecular orbital nao distingue a distor~ao mais estavel.



Os espectros das amostras CuS04+2,4-D e CUS04 no valor de pH 7

nao mostram absor~ao de microonda, devido a provavel precipita~ao do cobre como

hidr6xido de cobre (Traghetta, 1992).

5.3 Fotodegrada~iio do 2,4-D

5.3.1 Resultados

o herbicida 2,4-D possui bandas de absor~ao eletronica somente em

comprimentos de onda abaixo de 300nm, sendo assim a decomposi~ao por meio da

luz solar torna 0 processo de remedia~ao do herbicida algo demorado ou improvavel

de ocorrer, uma vez que a camada de ozonio bloqueia as radia~6es solares abaixo de

290nm (veja capitulo 2, item 2.1.2). Portanto fotodecomposi~ao como meio de

descontamina~ao pelo 2,4-D somente devera ser efetiva em solu~6es aquosas atraves

de irradia~ao com luz ultravioleta. Assim utilizou-se uma lampada de xenonio, que

emite no ultraviolet a para irradiar solu~6es aquosas de 2,4-D com potencia de 150W

(veja metodo no capitul04, item 4.3.2)

Foram feitas cineticas da decomposi~ao do 2,4-D em solu~ao aquosa e

em solu~ao contendo acido humico da turfeira, para os valores de pH 6,95 e 7,00,

respectivamente. A figura 5.15 apresenta os espectros eletronicos do 2,4-D em

solu~ao aquosa em fun~ao do tempo de irradia~ao. Jil. na figura 5.16 os espectros

eletronicos sac da solu~ao com il.cidohumico em fun~ao do tempo de irradia~ao.
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Figura 5.15: Espectro de absorcao eletrOnicodo 2,4-0 em sol~ aquosa para diferentes tempos de
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Figura 5.16: Espectros de abso~ eletr6nica do 2,4-D em sol~ contendo acido hUmico cia
turfeira para diferentes tempos de exposi~ a irradi~ de 0,90, 120, 180, 150,240
minutos, (3001-11de solu~ AH+2,4-D dissolvidos em 3,5ml de ligua destilada)

~ Amostra aquosa de 2,4-D(ImM):

A figura 5.16 mostra espectros da solu~o de 2,4-D, na qual a

irradia~o de luz causou a fot6lise direta do herbicida, resultando em uma

transform~o quimica cujo mecanismo simplificadopode ser esquematizado atraves

de tres passos:

2,4-D hv) 2,4 - D·, ro = J.1q

2,4-D· KJ) 2,4 - D, r1 = K1C;,4-D

2 4-D• K2 b od, )SU - pr utos,

o primeiro passo corresponde a ativa~o do 2,4-D por absor~o da

irradia~o. 0 segundo e a desativa~o do pesticida ativado para 0 seu estado

fundamental. 0 terceiro e a real fotodecomposi~o do 2,4-D, levando a forma~ao de

sub-produtos.



A taxa de produ~ao do 2,4-D* e:

onde <I> e 0 rendimento quantico, 0 qual indica as moleculas decompostas do 2,4-D

por absor~ao de urn f6ton, 0 produto Ilq e a taxa volumetrica local de energia de

absor~ao.

Este resultado esta de acordo com resultados obtidos por Chamarro &

Esplugas (1993), que nao s6 observaram a fot6lise direta do herbicida como tambem

fizeram estudos da influencia do pH da solu~ao. E constataram a influencia do pH

somente para tempos maiores de irradia~ao (a partir de 40 minutos), devido

possivelmente a forma~ao de urn produto com caracteristicas similares as do acido

humico em pH neutro e basico, 0 que significa que em pH acido as moleculas de 2,4-

D tern menos "competi~ao" ao serem irradiadas.

~ Amostras AH e AH+2,4-D(lmM):

As substancias humicas sao conhecidas por serem fotosintetizantes,

isto e, elas podem participar da fot6lise indireta de outras substancias, tais como

herbicidas, absorvendo a energia da irradia~ao que resultara na transforma~ao do

herbicida. Por outro lado, as substancias humicas podem retardar a fot6lise de alguns

herbicidas, agindo como urn inibidor da fotodegrada~ao do herbicida. Esta segunda

alternativa e a que se encaixa em nossos resultados (mostrados na figura 5.18), ap6s

240 minutos de irradia~ao da amostra, 0 pica em 228nm do 2,4-D permanece

inalterado, 0 que nao ocorre na solu~ao aquosa de 2,4-D, na qual ap6s 60 minutos de

irradia~ao 0 pica em 228nm decresce consideravelmente. As medidas deste trabalho

foram feitas para uma propor~ao de concentra~ao de herbicida em rela~ao a massa de

acido humico (20mg de acido humico dissolvidas/25ml de solu~ao 2,4-D(lmM).

Como foi observado 0 2,4-D e fotodegradavel diretamente, e e inibido na presen~a de

acido humico nessa concentra~ao.



6.1 Aduto 2,4-D - Acido Humico

Com a revisao de literatura, pode-se destacar duas tendencias

principais de mecarusmos para explicar a sor~ao do herbicida 2,4-D pelo acido

humico do solo, que sac as liga~5es do tipo covalente, proposta por Senesi (1988) a

partir de dados espectroscopicos, principalmente, que sac liga~5es fortes

provavelmente irreversiveis, e por outro lado Khan (1973 e 1973a), a partir de

caIculos de energia e calor de ativa~ao de dados obtidos por cromatografia gasosa,

que propos as for~as de Van der Walls e liga~ao hidrofobica, e pontes de hidrogenio

como os responsaveis pela intera~ao, estas sac de caracter fraco.

Atraves da tecnica de UV-visivel foi observado que 0 2,4-D na

presen~a de acidos humicos, apos quatro dias de rea~ao, nao se degrada, e a

capacidade de sor~ao do 2,4-D por miligrama de acido humico da turfeira e maior que

a calculada para 0 herbicida atrazina, 0 qual teve seus mecanismos de intera~ao

evidenciados pelas mesmas tecnicas espectroscopicas utilizadas neste trabalho.

Com 0 recurso de acidifica~ao e centrifuga~ao (que e 0 metodo

sugerido na literatura, e que ja foi aqui mencionado) foi possivel pela tecnica de EPR

constatar a nao varia~ao da concentra~ao de radicais livres do acido humico da

turfeira devido a rea~ao com 2,4-D, resultado este que vai contra a proposta de

liga~ao covalente. 0 mesmo recurso citado acima tambem possibilitou a exclusao do

provavel 2,4-D excedente (que nao sofreu sor~ao) nas amostras, e a obten~ao dos

espeetros de FTIR, nos quais as bandas do acido humieo da turfeira que estao

relaeionadas com pontes de hidrogenio (as bandas do gropo earboxilico) nao se

alteram na presen~a do 2,4-D.

A escolha de mais de uma tecnica de espectroscopia, ou qualquer

tecnica que contribua para 0 objetivo de entender a sor~ao, faz-se necessario no

sentido de uma ser eomplementar da outra e/ou no sentido de que 0 que uma nao

detecta e possivel que a outra 0 fa~a. Assim neste trabalho foram empregadas tres

tecnicas espeetroscopicas: UV-Visivel, FTIR e EPR, a primeira indieou que a sor~ao



ocorre, e atraves das duas ultimas verificou-se que mecanismos de interayao entre 0

acido humico e 0 2,4-D propostos pela literatura intemacional, que sac ligayao

covalente e pontes de hidrogenio, nao se aplicam aos acidos humicos de solos

brasileiros utilizados neste trabalho. Muito provavelmente devido a somente

mecanismos de fraca soryao, tais como ligayao hidrof6bica e foryas de van der Walls,

estarem envolvidos na interayao desses acidos humicos e 2,4-D, conforme dados de

Khan (1973).

o fato dos acidos humicos possuirem regioes hidrof6bicas, isto e,

regioes formadas por gropos mo1ecu1ares apolares, tais como cadeias alifciticas ou

poryoes lipidic as, que tendem a reter herbicidas apolares que interagem fracamente

com a agua, talvez explique a maior soryao do 2,4-D em pH = 2,00, no qual suas

mo1ecu1as estao na forma molecular.

A soryao, como ja foi mencionado, e urn termo que engloba tres

processos adsoryao, absoryao e difusao intema do herbicida no acido humico, esta

ultima e outra possibilidade de ocorrer, e estudos feitos por Khan (1973), ja citado

neste traba1ho, informam que a adsoryao do 2,4-D ocorre nos primeiros minutos de

contato com a superficie do acido humico, e a fase mais demorada possivelmente

ocorra por difusao intema pelo poros do acido humico.

As conclusoes obtidas para 0 acido humico da turfeira podem ser

extendidas ao acido humico do solo podz61ico vermelho-amarelo ao serem feitas as

seguintes observayoes a seu respeito: nao degradou 0 herbicida ap6s quatro dias de

reayao, as 1arguras de 1inha dos espectros de EPR dos seus radicais livres nao se

alteraram com 0 acrescimo do herbicida, seus espectros de FTIR tambem apresentam

a sobreposiyao das bandas do 2,4-D, 0 que mostra tambem 0 provavel excesso de

2,4-D, cuja massa mais a sorvida ao serem subtraidas dos espectros de EPR das

amostras AH+2,4-D, tomariam as intensidades do sinal pr6ximas as das amostras AH.

Portanto nos solos podz61icos vermelho-amarelo e de turfeira que

contem acidos humicos com caracteristicas semelhantes aos que foram utilizados

neste trabalho, 0 2,4-D pode constiuir urn potencial de risco de contaminayao, uma

vez que a ligayao hidrof6bica e principalmente as foryas de Van der Walls sac urn tipo

de interayao temporaria com 0 herbicida, qualquer mudanya do ambiente em que se

encontram pode levar a reversibilidade. Alem do carMer de toxidade encerrada pelo



herbicida excedente no ambiente, outro fato a se levar em conta no caso da

reversibilidade, e a rotatividade de culturas, muitas vezes a cultura posteriormente

plantada nao utiliza 0 mesmo herbicida para afetar as suas pragas dominantes pois

pode ser fitot6xica para esta nova cultura, e no entanto 0 2,4-D esta la operante.

6.2 Complexa~iio2,4-D com ions Mettilicos Cu(ll)

Ficou constatado que em pH = 2,0 a hidratavao e 0 complexo mais

estavel do Cu(II), nao havendo complexavao com 0 herbicida muito provavelmente

devido aos gropos carboxilicos do 2,4-D estarem protonados (pKa =2,6).

Na faixa de pH 3,5 - 5,0, 0 Cu(II) forma urn complexo com 0 2,4-D

com simetria rombica, para maiores especificavoes, tais como 0 numero de moleculas

de herbicida que compoe a coordenavao e 0 tipo de coordenavao, e necessario que a

interavao de troca observada, nesta proporvao de 1 ligante: 1 metal, seja eliminada, 0

que deve ocorrer para concentravoes maiores de ligantes em relavao a do Cu(II).

A fot6lise direta do 2,4-D em soluvao aquosa utilizando fonte artificial

de luz foi observada e pode vir a constituir urn metodo de remediavao de ambientes

aquaticos contaminados por esse herbicida. Mas antes de ser urn meio efetivo de

descontaminavao, e necessario saber se 0 sub-produto do 2,4-D obtido e menos

t6xico que 0 original, somente a completa mineralizavao e certa ser at6xica.

A maioria dos herbicidas precisam de moleculas fotosintetizantes tais

como substancias humicas e argilas minerais, mas segundo resultados deste trabalho,

este nao e 0 caso do 2,4-D para as substancias humicas, ou mais especificamente para

o acido humico de turfeira na concentravao de 600mg/l, que atua no herbicida como

urn inibidor de sua fotodegradavao.



• Aplicar procedimento de acidificayao a pH = 2 e centrifugayao do acido humico do

solo podz6lico vermelho-amarelo para quantificayao da soryao do herbicida

atraves da tecnica de UV -visivel, posterior quantificayao dos semiquinonas par

EPR e obtenyao de espectros de FTIR .

• Nos experimentos de complexayao Cu(II)-herbicida, aumentar 0 numero de

ligantes em relayao ao de metal, para eliminar a interayao de troca do cobre e

prop or 0 tipo de coardenayao assumida pelo complexo.
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