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4.6.4. Cromatografia gasosa com detector de massa acoplado (GC-MS) 

 

Os espectrômetros de massa constam de quatro partes básicas: um sistema de 

manipulação para introduzir a amostra desconhecida no equipamento; uma fonte de íon, na 

qual é produzido um feixe de partículas proveniente da amostra; um analisador que separa 

partículas de acordo com a massa; um detector, no qual os íons separados são recolhidos e 

caracterizados. A amostra pode ser inserida diretamente na fonte de ionização (amostras 

puras) ou através de cromatografia acoplada ao espectrômetro de massa que pode ser 

Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC), Cromatografia Gasosa (GC), ou 

eletroforese capilar, permitindo que uma amostra complexa (mistura) seja separada em seus 

constituintes que entram sequencialmente no espectrômetro de massa, permitindo assim a 

análise individual de cada um dos seus compostos (Central Analítica do IQ-USP, 2008). 

Dissolveu-se, primeiramente, 1,00 mg do resíduo de extração em 2,00 mL de piridina. 

Sobre 200 µL da amostra diluída em piridina, adicionou-se 200 µL de BSTFA (N, O-

bis(trimetilsilil) trifluoracetamida). Deixou-se a mistura, em frasco selado, imerso em banho 

termostático, por 1 h a 60 ºC, para completar a reação de sililação.  

Os produtos da sililação foram analisados em um cromatógrafo a gás acoplado a um 

detector de massas Finnigan, modelo MAT GCQTM (Figura 17), calibrado com 

perfluorotributilamina (PFTBA) na faixa de varredura de m/z de 20 a 650. Os espectros foram 

medidos após ionização das moléculas por impacto de elétrons (70 eV). Foi utilizada uma 

coluna cromatográfica RTX-5MS, marca Restek, de 30 m x 0,25 mm. O fluxo de hélio 

utilizado foi equivalente a 1 mL min-1, proporcionado por uma pressão constante de 33,0 cm 

s-1. A fonte de ionização foi aquecida a 170 ºC, com a temperatura da linha de transferência a 

275 ºC e com a temperatura do injetor a 240 ºC. 
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Para melhor separação dos compostos foi utilizada rampa única de temperatura na 

coluna cromatográfica, consistindo da seguinte programação: o forno foi mantido inicialmente 

a 140 ºC por 1 min e, em seguida, aquecido a uma taxa de 5 ºC min-1 até 280 ºC. A 

temperatura final foi mantida por 5 min. Para diminuir a quantidade de amostra injetada foi 

utilizado um fracionamento mecânico (split) na razão de 1:30, utilizando o próprio gás de 

arraste (He) como diluente. 

 

 

Figura 17. Cromatógrafo gasoso com detector de massa acoplado (GC-MS), utilizado na 
caracterização orgânica do chorume (Laboratório de Ciências da Madeira, DEBIQ, EEL-
USP). 
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4.6.5. Análise elementar (CHN) 

 

Análise elementar é um processo utilizado para determinar a fórmula química de uma 

substância normalmente orgânica. Esta técnica está relacionada à combustão a 925 ºC de uma 

substância na presença de oxigênio puro e a quantificação dos produtos obtidos. No caso de 

compostos orgânicos e organometálicos, o carbono é convertido em dióxido de carbono, o 

hidrogênio em água e o nitrogênio a gás nitrogênio. A partir destes produtos, as porcentagens 

relativas de cada elemento podem ser calculadas e os valores comparados com aqueles 

propostos para a substância em estudo. A análise é realizada a partir da combustão de uma 

quantidade definida de amostra em oxigênio e medindo os produtos relevantes, usando 

mudanças na condutividade térmica (Central Analítica do IQ-USP, 2008). 

As análises dos elementos carbono, hidrogênio e nitrogênio presentes no resíduo (5,0 

mg) de extração, foram realizadas pelo Laboratório de Análise Elementar, Central Analítica 

do Instituto de Química (IQ) da Universidade de São Paulo (USP). O equipamento utilizado 

foi o Perkin-Elmer CHN 2400. O processo de combustão se deu a 925 ºC, utilizando o 

oxigênio com pureza de 99,995 %. 

 

4.6.6. Análise de distribuição de massa molar 

 

A determinação da distribuição de massa molar do chorume foi feita da fração orgânica 

dissolvida, utilizando a técnica de cromatografia de permeação em gel. O chorume, 

previamente homogeneizado, foi filtrado em filtro 0,45 µm, e uma alíquota de 1,00 mL foi 

diluído em balão volumétrico de 10,0 mL com o eluente (Na2HPO4.7H2O a 50 mmol L-1 + 

NaCl 0,15 mol L-1, em pH 12). A amostra foi então injetada no cromatógrafo de permeação 

em gel (GPC), mantendo-se a fase móvel em fluxo constante de 0,7 mL min-1. As medidas de 
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absorbância foram realizadas em três valores de comprimentos de onda: 210, 254 e 280 nm. 

Utilizou-se o equipamento marca GE, modelo ÄKTA 10 Purifier, com coluna Superose 12, 

10/300 GL, conforme Figura 18. A curva de calibração foi feita com os padrões Blue Dextran 

(2000 kDa), albumina (66 kDa), anidrase carbônica  (29 kDa), citocromo C (12,4 kDa), 

aprotinina (6,5 kDa) e acetona (58 Da), obtendo correlação linear igual a 0,998. 

 

 

Figura 18. Cromatógrafo líquido utilizado para a determinação da massa molecular em 
chorume (Laboratório de Ciências da Madeira, DEBIQ-EEL-USP). 
 

4.7. AFERIÇÃO DA TAXA DE PRODUÇÃO DE OZÔNIO PELO OZONIZADOR 

 

O ozônio foi gerado pela conversão de O2 em O3 por meio do equipamento marca Auje, 

modelo MV 01 (Figura 19), pelo método de descarga elétrica por barreiras dielétricas (efeito 

Corona), com as seguintes características: 220 V, potência máxima de 60 W e pressão de 

trabalho abaixo de 2 bar. Utilizou-se, desde a etapa de aferição do ozonizador, até o 
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experimento final de tratamento do chorume, alimentação do gerador de ozônio por cilindro 

de oxigênio, marca AGA, com pureza nominal de 99,99 %. 

Os parâmetros que podem ser alterados no gerador de ozônio são potência e vazão de 

saída da mistura O2+O3. Neste estudo, foram selecionadas 60 % e 100 % da potência 

requerida do equipamento e as vazões gasosas de saída de 3, 5 e 7 L h-1. A metodologia 

analítica aplicada na determinação de ozônio gerado foi a iodometria clássica 

(KURNIAWAN; LO; CHAN, 2006). A Figura X mostra o gerador de ozônio utilizado no 

projeto. 

 

 

Figura 19. Gerador de ozônio utilizado no Projeto. Detalhes: vazão medida por rotâmetro; 
cilindro de oxigênio introduzindo o gás pela mangueira superior; saída da mistura gasosa 
oxigênio-ozônio pela mangueira na parte inferior. 

 

Nesse estudo, colocou-se 90,0 g de KI em uma proveta de 2,0 L. Adicionou-se à mesma 

100 mL de ácido sulfúrico a 10 % v/v, e completou-se com água deionizada até o volume 
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final de 1,5 L. Por fim, borbulhou-se na solução de KI a mistura gasosa O2+O3 até atingir-se 

coloração escura, conforme Figura 20. A solução resultante foi titulada contra solução 

previamente padronizada de tiossulfato de sódio 0,1 eq L-1. 

 

 

Figura 20. Sistema de aferição da taxa de produção de ozônio pelo ozonizador, utilizando 
iodometria. 
 

4.7.1. Metodologia analítica empregada na aferição da taxa de produção de ozônio 

 

O método empregado se fundamenta em um conjunto de três reações (Equações 50, 51 

e 52). 

 

−−

→+ 33 IOOI                                                      (50) 

OHIHIIO 233 3368 +→++
−+−−                         (51) 
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+−−

++→+ NaOSNaIIOSNa 232 6423322           (52) 

 

Primeiramente, fez-se a aferição do tiossulfato de sódio com um padrão de dicromato de 

potássio 0,1 eq L-1. Nesse procedimento, adicionou-se uma alíquota de 25,0 mL do padrão 

primário em um erlenmeyer de 500 mL, juntamente com 50 mL de solução de iodeto de 

potássio a 6 % m/v, 50 mL de solução de bicarbonato de sódio a 4 % m/v e 4 mL de ácido 

clorídrico concentrado. Tampou-se o erlenmeyer com vidro de relógio e deixou-se reagir em 

ambiente escuro por 10 min. Logo em seguida, titulou-se o triiodeto resultante contra a 

solução de tiossulfato de sódio a 0,1 eq L-1, utilizando como indicador uma solução de goma 

de amido a 1 % m/v. 

 

4.8. CARACTERIZAÇÃO DO BULBO DE QUARTZO UTILIZADO NA PROTEÇÃO 

DA LÂMPADA GERMICIDA 

 

Após a execução dos experimentos do estudo exploratório dos fatores envolvidos no 

tratamento do chorume, segundo planejamento fatorial L16, fez-se a caracterização do bulbo 

de quartzo utilizado no isolamento da lâmpada germicida do efluente líquido (ver disposição 

na Figura 21). Consistiu basicamente da varredura, em espectrofotômetro, da transmitância ao 

longo do espectro ultravioleta ao visível. A análise espectrofotométrica foi realizada em 

triplicata, com utilização de três pedaços distintos do bulbo. 

 

 

 




