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RESUMO

A avaliação da ocorrência de interações hidrofóbicas em substâncias húmicas
toma-se importante pois este tipo de interação pode afetar a dinâmica e a reatividade
de contaminantes apoIares no ambiente e influenciar no controle biogeoquímico do
carbono no solo, podendo contribuir para a mitigação do efeito estufa. Entretanto,
devido à heterogeneidade química das substâncias húmicas associada à baixa energia
envolvida neste tipo de interação, evidências ou detecções experimentais são dificeis.
Neste trabalho avaliou-se a ocorrência de interações hidrofóbicas em substâncias
húmicas e também em alguns componentes do solo utilizando a metodologia de
marcador de spin, detectável por ressonância paramagnética eletrônica, e a supressão
de fluorescência. A utilização de diferentes marcadores de spin (TEMPO, 5-SASL,
16-SASL e 5-MSSL) possibilitou avaliar que a interação estabelecida com o ácido
húmico é predominantemente hidrofóbica. A forte imobilização do marcado r 5
SASL no ácido húmico foi confirmada pela diminuição dos valores da taxa de
difusão rotacional obtida por simulação espectral (109 S-I em água e 106 S-I em
presença do ácido húmico). Da análise do comportamento espectral do marcador de
spin, observou-se que a conformação estrutural do ácido húmico depende, além do
pH, da concentração iônica. Em pH 7,5, foi observado que a utilização de
concentrações iônicas acima de 0,1 moI L-I de c1oreto de sódio favoreceu a formação
de sítios hidrofóbicos menos expostos ao meio aquoso (internos). O tempo de
hidratação e a concentração de ácido húmico também influenciaram na formação
destes sítios. Os experimentos com variação de concentração de ácido húmico e de
marcador de spin sugeriram que a estruturação de sítios hidrofóbicos internos,
observados principalmente abaixo de pH 5, seja devida à agregação de várias
estruturas húmicas menores. Embora tenha sido observada a existência de sítios

hidrofóbicos no ácido fúlvico, este apresentou maior dificuldade de agregação em
comparação ao ácido húmico, o que foi atribuído ao seu caráter mais hidrofilico. Dos
experimentos de supressão de fluorescência, observou-se que a interação do pireno
foi influenciada pelas características químicas dos ácidos húmicos extraídos de
diferentes solos e sistemas de manejo. Os dados mostraram que quanto maior a
aromaticidade do ácido húmico maior foi a interação, sugerindo que as interações
estabelecidas ocorrem predominantemente por meio de forças de van der Waals. Não
se obteve correlações significativas entre a porcentagem estimada de moléculas de
marcadores de spin imobilizadas nos sítios hidrofóbicos internos com as
características químicas dos ácidos húmicos. Este comportamento sugeriu que estes
sítios podem estar mais associados à conformação estrutural do que à composição
química dos ácidos húmicos. Também foi analisado o comportamento espectral do
marcador de spin na presença de alguns componentes do solo (fração argila, solo
tratado com ácido fluorídrico e ácido húmico). Pelos resultados não se observou
imobilização do marcador de spin na fração argila (caulinita), diferentemente do que
foi observado para o solo tratado com ácido fluorídrico e ácido húmico. As
diferenças na imobilização dos marcadores de spin foram atribuídas aos diferentes
teores de carbono de cada amostra.
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ABSTRACT

Hydrophobic interactions can play an important role on the dynamics and
reactivity of the apoIar organic compounds in the environrnent as well as the organic
carbon dynamic in the global system, and eventually contribute to mitigation of
greenhouse effect. However, due to the chemical heterogeneity of humic substances
and the low energy involved in the hydrophobic interactions experimental evidences
are very difficult to be obtained. ln this work, hydrophobic interactions in the humic
substances and some soil components were evaluated through spin labeling, detected
by electronic paramagnetic resonance, and fluorescence quenching. Using different
spin labels (TEMPO, 5-SASL, 16-SASL and 5-MSSL), it was possible to observe
that the interactions established with humic acids are mainly hydrophobic. The
decrease of the values of the rotational diffusion rates, obtained from spectral
simulation, from 109 S-Iin water to 106 S-Iin the presence of humic acid indicated
that the spin label was strongly immobilized in the humic acid. The results from the
analysis of spectral anisotropy of the spin label showed that conformational aspects
of the humic acid are dependent on pH value and ionic strength. For pH around 7.5
and using ionic strength above 0.1 moI L-I of sodium chloride was noticed an
increase in the formation of inner hydrophobic sites. It was noticed that the formation
of inner hydrophobic sites also was influenced by hydration time and humic acid
concentration. Data obtained using different humic acids and spin label concentration
suggested that the inner hydrophobic sites formation (mainly at pH below 5) is due to
the aggregation of small humic structures. The existence of inner hydrophobic sites
was noticed in the fulvic acid. However, the fulvic acid presented more difficulty to
form aggregates, in comparison with humic acid, due to its major hydrophilic
characteristic. From data obtained by fluorescence quenching it was observed that
the interaction of pyrene was influenced by chemical composition of humic acid
samples extracted from different soils and tillage systems. An increase of interaction
in samples with higher aromaticity degree was shown, which indicates that the van
der Waals forces are prevailing. No correlation between the estimated percentages of
spin label molecules immobilized in the inner hydrophobic sites and the chemical
characteristics of humic acid samples was obtained. This behavior suggested that the
hydrophobic sites in the humic acid are mainly related to structural conformation
instead of chemical composition. The mobility trend of spin label in the presence of
soil components (c1ayfraction, fluoridric acid treated soil and humic acid) was also
analyzed. No spin label immobilization was noticed in the c1ay fraction (kaolinite).
On the other hand strongly immobilized spin label in the fluoridric acid treated soil
and humic acid were observed. The differences in the immobilization were attributed
to the carbon content.
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INTRODUÇÃO

A matéria orgânica do solo (MOS), composta pela mistura de resíduos de

animais e de vegetais em vários estágios de decomposição ou de transformações

químicas, é um dos maiores reservatórios de carbono da Terra. É constituída

principalmente por substâncias húmicas (SH), representando 2/3 do carbono

orgânico (CO) do solo, sendo o restante representado pelas substâncias não húmicas

(SnH). As SH são constituídas por ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) e

humina. Além de atuarem na estruturação e fertilidade do solo, podem influenciar na

dinâmica e reatividade de compostos orgânicos antropogênicos (pesticidas,

hidrocarbonetos poliaromáticos e outros) em sistemas aquáticos e terrestres e no

controle biogeoquímico do CO no ambiente.

Com relação à influência das SH na dinâmica de compostos orgânicos, há

vários possíveis mecanismos de interação: ligações covalentes, iônicas e de

hidrogênio, transferência de carga e interações hidrofóbicas. Contudo, estes

mecanismos de interação com as SH não são ainda totalmente entendidos. No caso

das interações hidrofóbicas, elas têm sido associadas à existência de sítios

hidrofóbicos nas SH. Contudo, a heterogeneidade química das SH e a baixa energia

envolvida neste tipo de interação dificultam a obtenção de evidências experimentais

e, conseqüentemente, dos fatores que a influenciam.

Além da função importante na dinâmica de compostos orgânicos apoIares, há

a possibilidade da influência das interações hidrofóbicas no seqüestro de CO no solo.

Esta proposta foi baseada nas observações de que as interações hidrofóbicas entre as

SH parecem ser a principal causa da bioresistência e o longo período de permanência

destas substâncias no solo. Com isto, as interações hidrofóbicas poderiam se tomar
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um mecanismo para reduzir a emissão de dióxido de carbono (C02) do solo, podendo

contribuir para a mitigação do efeito estufa.

Apesar dos avanços da pesquisa na área de SH, ainda não existe um modelo

explicando consistentemente a composição química, a estrutura, o tamanho, a

reatividade e a conformação das SH, e os modelos existentes geram controvérsias e

discussões. A maior dificuldade encontrada para a obtenção de um modelo é a

heterogeneidade química das SH e a influência da conformação estrutural, atribuída à

ocorrência de interações intermoleculares, como ligações de hidrogênio e interações

hidrofóbicas.

OBJETIVOS

Em todas as questões discutidas na introdução, observa-se a possibilidade de

influência das SH no estabelecimento de interações hidrofóbicas. Sendo assim, a

obtenção de dados experimentais que forneçam informações sobre a ocorrência deste

tipo de interação em SH é bastante relevante.

o objetivo principal deste trabalho foi realizar um estudo sobre a ocorrência

de interações hidrofóbicas em SH e componentes do solo utilizando análises

espectroscópicas.

Para alcançar tal objetivo, foi:

- utilizado diferentes marcadores de spin e a espectroscopia de Ressonância

Paramagnética Eletrônica (RPE) para estudos de interações hidrofóbicas;

- analisada a influência de variáveis como concentração e hidratação do AH,

pH e concentração iônica do meio na estruturação dos sítios hidrofóbicos;
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- obtida mais informações sobre a influência da conformação estrutural na

formação de sítios hidrofóbicos em SH;

- utilizada a supressão de fluorescência em estudos de interação entre um

modelo de composto hidrofóbico (pireno) e as SH;

- analisada a formação de sítios hidrofóbicos em AF e em AH de diferentes

ongens e;

- observada a ocorrência de interações hidrofóbicas em amostras em

condições mais próximas das normalmente encontradas no ambiente, incorporando

alguns componentes das frações mineral e orgânica do solo.

APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA TESE

Visando melhor compreensão do trabalho, a presente tese foi dividida em 5

capítulos. No capítulo 1, está apresentada uma revisão da literatura, com informações

básicas sobre a MOS e a importância das SH, um breve histórico dos avanços

científicos na área de SH, incluindo os modelos estruturais existentes e seus

princípios, e as possibilidades de influência das interações hidrofóbicas em questões

ambientais. O capítulo 2, apresenta o fundamento teórico das técnicas/metodologias

utilizadas nos estudos sobre interações hidrofóbicas. Posteriormente, são

apresentados os capítulos com os resultados obtidos, os quais foram elaborados no

formato de artigo (contendo uma breve introdução, materiais e métodos, resultados e

discussões e conclusões). No capítulo 3, foi feita a descrição das amostras utilizadas

e realizada a caracterização por meio de composição elementar e análises

espectroscópicas (UV-visível, Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) e

Ressonância Magnética Nuclear (RMN». No capítulo 4, foi realizado um estudo da
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conformação estrutural dos AH por meio da metodologia de marcador de spin. Foi

avaliada a influência de vários parâmetros (pH, tempo de hidratação, concentração

iônica, tamanho molecular e concentração de AH) na estruturação de sítios

hidrofóbicos. Foram realizadas simulações dos espectros de RPE de diferentes

marcadores de spin e obtidas informações como, mobilidade e polaridade. No

capítulo 5, foram correlacionadas as características químicas de diferentes AH,

forneci das por meio da composição elementar e análises espectroscópicas, com o

coeficiente de interação fornecido pela supressão de fluorescência, utilizando como

fluoróforo o pireno. As características químicas foram correlacionadas também com

os sítios hidrofóbicos estimados pela metodologia de marcador de spin. Além disto,

foi analisada a formação de sítios hidrofóbicos em diferentes componentes do solo,

tais como, fração argila (composta por caulinita), amostra de solo contendo todos os

constituintes orgânicos (AH, AF e humina), e um tipo de polissacarídeo e de lignina,

possíveis precursores das SH. Foram avaliadas também, algumas possibilidades de

aplicação da metodologia de marcador de spin em estudos ambientais. Finalmente,

são apresentadas as conclusões gerais do trabalho e algumas propostas para trabalhos

futuros.
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1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Matéria orgânica do solo

A formação da matéria orgânica do solo (MOS) ocorre devido à mistura de

resíduos de animais e de vegetais em vários estágios de decomposição ou de

transformações químicas (Schulten & Schnitzer, 1995). Desta definição fica evidente

que a estrutura física e química da MOS é dinâmica, ou seja, está em constante

transformação. Esta transformação resulta da ação simultânea de microrganismos na

síntese de compostos, tais como, amônia, nitratos, dióxido de carbono e outros,

produzidos pela quebra de compostos orgânicos mais complexos e das

transformações químicas, cujas velocidades de reação dependem da temperatura,

umidade e pH do solo.

A MOS é o terceiro maior reservatório de carbono do planeta (Stevenson,

1994) com aproximadamente 15,5x1014 kg de carbono (Lal, 2004), perdendo para o

oceânico (de difícil controle do homem) e o geológico (que contribui somente para a

emissão de carbono). Segundo Tate e Theng (1980), Duxbury et aI. (1989) e Sollins

et aI. (1996), a resistência da MOS à decomposição está mais relacionada à sua

proteção física pela fração mineral do solo do que à complexidade química das

moléculas orgânicas. A diferente estabilidade da MOS à ação de decomposição dos

microrganismos pode ser determinada pela sua complexidade química intrínseca

(estabilidade química) e pelo seu grau de associação com a fração mineral do solo

(estabilidade física) (Ghosh, 1980; Oades et aI., 1989; Theng et aI., 1989). A

estabilidade química intrínseca da MOS está relacionada com o grau de

aromaticidade das moléculas orgânicas constituintes, sendo que quanto maior a
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aromaticidade maior a sua resistência à decomposição (Stout et ai., 1985). A

estabilização da MOS pela associação com a fração mineral do solo pode ser dividida

em estabilidade estrutural e coloidal, de acordo com a origem da proteção. A

estabilidade estrutural provém da formação de agregados organominerais e, estando a

MOS localizada no interior destes agregados fica protegida da ação dos

microrganismos. A estabilidade coloidal é resultante da formação de ligações

coordenadas entre a MOS e os cátions metálicos e minerais do solo (Beare et ai.,

1994a, b; Sollins et ai., 1996).

A MOS pode ser divida em substâncias não húmicas (SnH) e húmicas (SH).

As SnH representam aproximadamente 1/3 do carbono orgânico (CO) do solo e as

SH representam cerca de 2/3 (Schnitzer, 1991). Do ponto de vista da estabilidade

química, as SnH apresentam alta taxa de decomposição e curto período de

permanência no solo (Theng et ai., 1989; Andriullo et ai., 1990). Sua principal

função é o fornecimento de nutrientes às plantas, por meio de sua mineralização, e de

energia e carbono aos microrganismos do solo (Oades, 1989). As SH apresentam

menor taxa de decomposição e, conseqüentemente, maior período de permanência no

solo (Theng et ai., 1989), sendo sua função principal atuar sobre as condições físicas

e químicas do solo.

As SnH e SH também podem ser subdivididas de acordo com a sua

composição química. As SnH compreendem substâncias cujas características

químicas são bem definidas, tais como, carboidratos, peptídeos, aminoácidos,

proteínas, elementos gordurosos, ácidos orgânicos de baixa massa molar etc. As SH

são amorfas, escuras e com grande conteúdo de grupos orgânicos, tais como,

carboxílicos, fenólicos, enólicos, alcoólicos, quinonas dentre outros. Possuem massa

molar aparente que varia de centenas a milhares de unidade de massa atômica
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(u.m.a.) e são bastante resistentes à degradação química e biológica (Schnitzer, 1978;

Stevenson, 1994; Schulten & Schnitzer, 1995). De acordo com suas características de

solubilidade em meio aquoso, as SH podem ser divididas em ácido fúlvico (AF),

ácido húmico (AH) e humina. O AF é solúvel em qualquer pH, o AH é solúvel em

meio alcalino e a humina é insolúvel em qualquer pH (Stevenson, 1994).

A formação das SH deve-se ao resultado de um processo evolutivo do ciclo

do CO no solo, causado por sucessivos ataques microbianos à SnH, com posterior

polimerização de produtos de decomposição e de síntese microbiana (Stevenson,

1994), que interagem fortemente com a fração mineral do solo (Wershaw, 1993). No

entanto, segundo Stevenson (1994), os mecanismos pelos quais as SH são formadas

são inúmeros, devido à grande quantidade de possíveis estruturas precursoras e ao

enorme número de possibilidades de interação entre elas.

1.2 A importância das substâncias húmicas

As SH desempenham funções importantes no solo, atuando nas propriedades

físicas, químicas e biológicas (Stevenson, 1994). A seguir são citadas algumas das

características das SH e como elas atuam nas propriedades do solo:

a) Propriedades físicas

• alta capacidade de retenção de água, com importante função reguladora nos

processos erosivos no solo;

• proporciona ao solo uma forma esponjosa, facilitando o desenvolvimento das

raízes;
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• a coloração escura possibilita a retenção de calor no solo, beneficiando a

germinação de sementes;

• forma agregados com argilas, facilitando a aeração e estruturação do solo.

b) Propriedades químicas

• regula a capacidade de troca catiônica (CTC) no solo formando complexos

, .. (F 3+ M 2+ C 2+ Z 2+ , . 1com lOns mlcronutnentes e, n, u , n e outros catlOns monova entes e

polivalentes), permitindo a migração dos mesmos e tomando-os biodisponíveis para

as plantas;

• complexa com metais potencialmente tóxicos (Cd, Cr, Hg, Pb e outros),

diminuindo a sua biodisponibilidade no solo.

c) Propriedades biológicas

• permite o desenvolvimento de microrganismos no solo que produzem

substâncias que protegem as plantas de doenças;

• favorece o desenvolvimento de microrganismos, como bactérias fixadoras de

nitrogênio, que fornecem nutrientes às plantas.

Além destas funções no solo, as SH têm função importante na dinâmica de

compostos orgânicos antropogênicos ou xenobióticos (pesticidas, hidrocarbonetos

poliaromáticos e outros) no ambiente (Schwarzenbach, 1992; Vieira et aI., 1999) e

no controle biogeoquímico do CO no ecossistema global (Piccolo, 1996). Diferentes

mecanismos de interação podem ocorrer entre os compostos orgânicos e as SH, no

entanto, a natureza e a extensão destes mecanismos não são totalmente entendidas
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(Gunasekara et ai., 2003). Esta dificuldade pode ser atribuída ao fato de que os

mecanismos são dependentes das propriedades físicas e químicas das SH, das

condições experimentais ou ambientais, das propriedades físicas e químicas dos

compostos orgânicos e de suas respectivas concentrações (Senesi, 1992). As

principais interações são através de ligações covalentes (Senesi, 1992), iônicas

(Weber et ai., 1969; Senesi et ai., 1987), mecanismos de transferência de carga

(Piccolo et ai., 1992; Senesi et ai., 1995; Sposito et ai., 1996; Perminova et ai., 1999;

Zhu et ai., 2004) e ligações de hidrogênio (Traghetta, 1997; Martin-Neto et ai., 2001)

e interações hidrofóbicas.

1.2.1 Interações hidro/óbicas

A forte tendência das moléculas de água em estabelecer ligações de

hidrogênio influencia suas interações com moléculas apoIares que são incapazes de

estabelecer tais ligações. Dependendo das características da molécula apoIar

(tamanho e forma) é possível que as moléculas de água fiquem em torno dela,

mantendo suas possibilidades de estabelecimento de ligações de hidrogênio (Figura

1.1). A exata natureza deste ordenamento das moléculas de água em torno de uma

molécula apoIar ainda não é claro, sendo este ordenamento muitas vezes referenciado

como estruturas tipo clatrato (Frank & Evans, 1945; Israelachvili, 1991) e o

fenômeno como efeito hidrofóbico ou hidratação hidrofóbica (Israelachvili, 1991;

Widom et aI., 2003).

9
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molécula

apoIar

moléculas de água
coordenadas tetraedricamente

Figura 1.1 - Estrutura tipo clatrato (que em latim significa "gaiola") formado pelas
moléculas de água em tomo de uma molécula apoIar (Adaptado de Israelachvili,
1991).

A hidratação hidrofóbica é acompanhada por uma variação negativa na

entalpia, devido em parte às múltiplas interaçães de van der Waals, e uma variação

negativa na entropia devido ao aumento da ordenação do sistema. Estes fatores

termodinâmicos se compensam, porém, o termo associado à entropia é maior e, por

isto, geralmente, a energia livre é positiva, segundo a equação 1.1 (Atkins, 1998). O

aumento da livre do sistema explica a baixa solubilidade de moléculas apoIares em

água.

LlG = LlH - TLlS (1.1)

onde, G é a energia livre de Gibbs, H é a entalpia, T é a temperatura e a S a entropia.

As interaçães hidrofóbicas estão estreitamente relacionadas com o efeito

hidrofóbico. Segundo Israelachvili (1991), não há ligaçães associadas a este tipo de

interação, sendo um fenômeno principalmente entrópico - o sistema procura uma

minimização da superfície entre as parte hidrofílicas e hidrofóbicas de forma a se

obter um sistema menos ordenado possível - ocorrido em meio aquoso entre duas

substâncias que possuem a hidrofobicidade como propriedade comum.

10
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As SH também podem influenciar a dinâmica de compostos apoIares por

meio de interações hidrofóbicas (Wershaw, 1993; Martin-Neto et aI., 2001; Ferreira

et ai., 2001; Simpson et ai., 2004). Entre os compostos orgânicos que podem

interagir por meio deste tipo de interação, estão os pesticidas apoIares

(Schwarzenbach, 1992, Martin-Neto et ai., 2001) e os hidrocarbonetos

poliaromáticos, que estão entre os mais tóxicos contaminantes ambientais

(Perminova et ai., 1999), as quais apresentam toxicidade mesmo em baixas

concentrações (Salloum et ai., 2002). No entanto, a heterogeneidade química das SH

e a baixa energia envolvida neste tipo de interação dificultam a obtenção de

evidências experimentais e, conseqüentemente, dos fatores que a influenciam. Um

aspecto importante deste tipo de interação é a dependência do arranjo

conformaciona1 das SH (Sposito et ai., 1996; Piccolo et ai., 1998; Wandruszka,

1998; Martin-Neto et aI., 2001; Ferreira et ai., 2002).

1.3 Breve histórico dos avanços científicos na área de substâncias húmicas

A área da ciência do solo na qual se estuda a composição química e o modelo

estrutural das SH, tem tido grandes avanços nas últimas décadas. Esta seção tem

como objetivo fazer um breve levantamento em ordem cronológica destes avanços,

sendo este apresentado na Tabela 1.1.
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Tabela 1.1 - Breve histórico dos avanços científicos sobre a composição química e o modelo estrutural das substâncias hÚInicas*.
Composição química Modelo estrutural

Maillard et ai. (1916) sugerem que os AH resultam da interação entre açúcares reduzidos e aminoácidos ou aminas por meio de processosquímicos.Fischer e Schrader (1921) propõem a teoria da lignina, na qual sugeremque a lignina é utilizada de forma incompleta pelos microrganismos, sendoo restante incorporado às SH.Fuchs
(1931)propõeuma estrutura ondeasSHsãoconstituídas

basicamente de anéis aromáticos substituídos por grupos hidroxilas equinonas.Dragunov et ai. (1948) propõem que os anéis aromáticos são ligados porgrupos -CH2- e -CN-. Kononova (1961) introduz o conceito de sistema de polímeros para as SH.Visser (1964) propõe um modelo estrutural para as SH, supondo que estasseriam partículas globulares sólidas.Flaig (1966) propõe a teoria do polifenol na qual as SH são formadas a partir da degradação aeróbica da lignina em monômeros fenólicos simples,os quais sofrem uma polimerização oxidativa. Cameron et aI. (1972a) propõem uma estrutura mais flexível e um formatoelipsoidal com uma conformação polimérica espiralada aleatoriamenteSchnitzer e Khan (1972) propõem o modelo polimérico macromolecular.Buffle (1977) propõe um modelo onde as SH consistem de um grupo naftleno substituído por hidroxilas, carboxilas e cadeias alifáticas contendogrupos alcoólicos, metilas, carboxilas e carbonilas.Schnitzer (1978) propõe que as SH são compostas por grupos fenólicos e
Schnitzer (1978) sugere que os ácidos húmicos se mantêm agregados por

ácidos benzóicos.
ligações de H entre grupos fenólicos e ácidos benzóicos com espaços

vazios de diversos tamanhos, podendo ser sítios de sorção para compostosorgânicos e inorgânicos com baixa massa molecular.



•.....•

VJ

Comoosição auímica Modelo estrutural
Ghosh e Schnitzer (1980) propõem alterações da estrutura macromolecularvariando do formato esferoidal ao filamentoso de acordo com as condiçõesdo meio.Wershaw (1986) propõe uma estrutura com conceitos de micelas com uminterior hidrofóbico e superfície hidrofílica e a idéia de agregados mistos demoléculas

anfifílicasinteragindoporligaçõesdeHeinterações

hidrofóbicas.Schulten e Schnitzer (1993) verificam que as SH possuíam menos grupos aromáticos do que era proposto até então, contendo grandes porçõesalifáticas. Piccolo et ai. (1996a) mostram evidências que a estrutura macromolecularnão pode ser totalmente polimérica dando origem à teoria supramolecular,que propõe que as SH resultam da associação de moléculas menoresestabilizadas por forças fracas (ligações de H e interações hidrofóbicas).Hu et ai. (2000) detectam domínios cristalinos compostos de cadeias de polimetilenos relacionando-as com domínios hidrofóbicos nas SH.Mao et ai. (200 I) mostram que os carbonos ligados aos grupos meti I (C-CH3) estão próximos de grupos alifáticos e de grupos O-alquil e não agrupos aromáticos. Com isto, 1/3 dos grupos aromáticos C-O não é fenólico(C-OH), mas sim ligado a um grupo metoxil (C-OCR3), como é típico dalignina. Simpson (2002) apresenta evidências experimentais de que as SH sãoconstituídas pela associação de moléculas menores, podendo coexistirmoléculas com alta e baixa massa molecular, dependendo da origem e dométodo de extração.Diallo et ai. (2003) não conseguem obter uma estrutura definitiva de umisômero em 3D para um AH de origem de solo, mas excluem os modelosque sugerem que as SH sejam macromoléculas com alta massa molecularou a mistura de compostos orgânicos complexos e heterogêneos.

*Alguns trabalhos foram citados por Stevenson (1994), Schulten e Schnitzer (1997), Piccolo (2001) e Novotny (2002).
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1.4 Modelos estruturais para as substâncias húmicas

Embora tenha havido avanços científicos, conforme mostrado na Tabela 1.1,

ainda não existe um modelo estrutural para as SH explicando totalmente a

composição química, a estrutura, a forma e o tamanho, sendo que os modelos

existentes geram controvérsias e discussões (Clapp & Hayes, 1999; Burdon, 2001;

Hayes & Clapp, 2001; MacCarthy, 2001; Piccolo, 2001).

A maior dificuldade encontrada na definição de um modelo para as SH é a

heterogeneidade química, sendo que há uma variabilidade desta heterogeneidade de

acordo com a origem (aquática ou terrestre) ou da localização geográfica. Um

modelo consistente poderá predizer de forma mais precisa o destino de compostos

orgânicos antropogênicos no ambiente, além da compreensão de sua dinâmica. Além

disto, poderá contribuir para o entendimento do seqüestro de CO no solo e, avançará

no conhecimento da dinâmica de formação e transformação das próprias SH.

Atualmente dois modelos tentam explicar as características observadas para as SH,

sendo eles:

Macromolecular: neste modelo as variações conformacionais das SH são similares

àquelas observadas nas macromoléculas biológicas, como proteínas, polissacarídeos,

ácidos nucléicos e ligninas (Figura l.2a) (Swift, 1989; 1999) e dependem da

concentração das moléculas húmicas (Chen & Schnitzer, 1976), do pH (Senesi et ai,

1996b) e da concentração iônica do meio (Ghosh & Schnitzer, 1980; Schnitzer,

1991). Além destas características, Schulten e Schnitzer (1995) propõem a existência

de "vazios" de diferentes tamanhos, podendo ser hidrofóbicos ou hidrofílicos dentro

das moléculas (Figura 1.2b). A existência de "vazios" foi corroborada pelo trabalho
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de Wandruska (1998), que definiu a estrutura das SH como uma estrutura pseudo-

micelar de natureza polimérica.

~ ~
Figura 1.2 - Modelos conceituais propostos para a teoria macromolecular. (a)
moléculas das ~ubstâncias húmicas aleatoriamente enoveladas (Swift, 1989). (b)
ácido húmico proposto por Schulten e Schnitzer (1995) .• - carbono; • - oxigênio;
O - hidrogênio; • - nitrogênio. As letras A, B e C indicam os espaços "vazios" na
molécula capazes de interagir com outros compostos.

Supramolecular: neste modelo é proposto que as SH em solução formam agregados

húmicos que são estabilizados por ligações fracas, tais como, ligações de hidrogênio

e/ou interações hidrofóbicas. Além disto, é proposto que as SH são provenientes de

produtos da degradação enzimática de plantas e complexos de ligninas (Wershaw,

1986; 1993). Este modelo foi embasado por Conte e Piccolo (1999) dando origem à

teoria supramolecular (piccolo, 2001; 2002), na qual as SH são formadas por

moléculas pequenas e heterogêneas de várias origens, auto-organizadas em

conformações supramoleculares, o que explicaria o grande tamanho molecular

aparente das SH. No conceito supramolecular, os AF são associações de pequenas

moléculas hidrofilicas dispersas em solução devido à repulsão eletrostática das

15
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cargas negativas provenientes da dissociação dos grupos ácidos, como por exemplo,

os carboxílicos, a qualquer valor de pR. Os AH são constituídos por associações de

estruturas predominantemente hidrofóbicas (cadeias polimetilênicas ((CH2)n), ácidos

graxos e esteróides), que são estabilizadas em pH neutro por forças dispersivas

hidrofóbicas (van der Waals, n - n, e ligações CH-n), aumentando gradualmente seu

tamanho com o decréscimo do pH até a sua precipitação. Segundo Piccolo (2001), a

influência do pH ocorre por meio da protonação da molécula e conseqüente aumento

das ligações de hidrogênio intermoleculares. O modelo supramolecular foi

sustentado pelos resultados obtidos por Simpson (2002) e Simpson et aI. (2002).

Estes autores demonstraram que as SH extraídas de solos são formadas por uma

mistura de substâncias agregadas de baixa massa molar (em tomo de 2000 Da) e

propuseram um modelo estrutural (Figura 1.3) para ilustrar como as principais

estruturas identificadas nas SH poderiam formar um agregado na presença de cátions

metálicos de ocorrência natural nos ecossistemas terrestres.

Figura 1.3 - Modelo estrutural das substâncias húmicas proposto por Simpson et aI.
(2002). As unidades vermelhas representam os cátions metálicos, as unidades pretas
os polissacarídeos, as unidades azuis os polipeptídios, as unidades verdes as cadeias
alifáticas e as unidades marrons os fragmentos aromáticos provenientes da lignina.
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DiaBo et ai. (2003), utilizando dados experimentais e métodos

computacionais, excluíram os modelos nos quais é sugerido que as SH sejam

macromoléculas com alta massa molecular ou a mistura de compostos orgânicos

complexos e heterogêneos e observaram que as estruturas existentes possuem as

características necessárias para formar supramoléculas. Apesar dos importantes

avanços, não conseguiram um modelo de isômero em três dimensões (3D) definitivo

para um dado AR, sendo que apenas alguns isômeros prováveis foram propostos, os

quais são mostrados na Figura 1.4.

Figura 1.4 - Modelos estruturais de isômeros para um dado ácido húmico de solo
em 3D propostos por DiaBo et aI. (2003). Átomos de carbono estão em preto, átomos
de oxigênio em vermelho, átomos de nitrogênio em azul, átomos de enxofre em
amarelo e os átomos restantes são de hidrogênio.
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Apesar dos inquestionáveis avanços promovidos pelo surgimento do modelo

propondo que as SH sejam uma mistura de moléculas reativas e heterogêneas, ele

ainda apresenta inúmeras limitações (Clapp & Hayes, 1999; Burdon, 2001; Hayes &

Clapp, 2001; MacCarthy, 2001; Piccolo, 2001).

Logo, após mais de um século de pesquisa na área de SH, não se obteve um

modelo que explique consistentemente todos os dados experimentais obtidos por

diferentes técnicas, considerando tanto as frações químicas quanto físicas de solos de

diferentes origens, e que contemple também a conformação estrutural. Neste sentido,

trabalhos desenvolvendo metodologias de análise e/ou gerando resultados que

contribuam para o desenvolvimento de um modelo consistente são de grande

importância.

1.5 Efeito estufa e o seqüestro de carbono no solo

o efeito estufa é o termo utilizado para descrever o mecanismo que o planeta

Terra tem para manter sua temperatura média em torno de 14°C, e é importante

salientar que este efeito é benéfico para o planeta. No entanto, considerando modelos

matemáticos, o aumento do efeito estufa pode causar impactos ambientais

catastróficos decorrentes do aumento da temperatura do planeta, conforme foi

mostrado pelo relatório do IPCC1.

A atmosfera terrestre é altamente transparente à luz solar, porém cerca de

35% da radiação incidente é refletida para o espaço, ficando os outros 65% retidos.

Isto se deve principalmente à absorção dos raios infravermelhos pelos gases dióxido

de carbono (COz), metano (CH4), óxido nitroso (NzO) e ozônio (03) presentes na

I Intergovernmental Panel on Climate Change 2001.
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atmosfera, os quais totalizam menos de 1% da atmosfera. Na medida em que há um

aumento da emissão destes gases para a atmosfera aumenta-se também a radiação

retida e, conseqüentemente, o efeito estufa.

Tem ocorrido crescente aumento da emissão dos gases causadores do efeito

estufa, sendo que somente os Estados Unidos da América aumentaram em quase 8

vezes a sua emissão de C02 para a atmosfera no último século (Figura 1.5). O

aumento da emissão de CO2 se deve à utilização de combustíveis fósseis (petróleo,

gás e carvão), à destruição das florestas e também às práticas agrícolas. Segundo

Schlesinger (1997), a emissão de C02 entre 1860 e 1980, devido à utilização de

combustíveis fósseis, foi de 5x1015 g C/ano. Neste mesmo período, a atividade

agrícola emitiu 8x 1014 g C/ano, ou seja, a agricultura contribui de forma significativa

para o aumento do efeito estufa.
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Figura 1.5 - Emissão de dióxido de carbono (C02) pelos EUA durante o período de
1890 e 1998 (Adaptado de Palumbo et ai., 2004).

Práticas agrícolas, geralmente, leva ao esgotamento do reservatório de CO no

solo devido a diversos fatores: i) desflorestamento e queima da biomassa no solo;

ii) inadequado manuseio da fertilidade; iii) remoção de resíduos vegetais; e
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iv) utilização do sistema de plantio convencional com excessivo uso de pesticidas e

outros compostos químicos (Lal, 2002).

O seqüestro de carbono pelo solo ocorre quando o aporte de CO no solo é

maior que a quantidade mineralizada que retoma à atmosfera sob a forma de C02. O

principal mecanismo de seqüestro de CO no solo é por meio da formação de

agregados organominerais e, quanto maior e mais estável for o agregado maior será o

seqüestro de CO. O aumento da porção estável dos agregados e a localização do CO

no solo são duas estratégias ou mecanismos utilizados no seqüestro de CO (Figura

1.6) (Lal & Kimble, 1997). Dentro destas estratégias, técnicas específicas para o

aumento do seqüestro de CO incluem: i) o uso de cobertura vegetal e produção

contínua com o objetivo de incrementar os agregados; ii) culturas rotativas e

adubação balanceada para produção máxima de biomassa tanto na superfície quanto

no perfil do solo; iii) permanência dos resíduos vegetais e sua incorporação ao solo; e

iv) criação de mecanismos para o aumento da humificação destes resíduos (Lal,

1997).
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Figura 1.6 - Diagrama dos mecanismos de seqüestro de carbono orgânico (CO) no
solo (Adaptado de Lal & Kimble, 1997).

Segundo Piccolo et ai. (1999), uma outra possibilidade de seqüestro de CO

no solo é via proteção hidrofóbica. Esta proposta foi baseada no fato de que as

interações hidrofóbicas entre compostos hidrofóbicos parecem ser a principal causa

da bioresistência das SH e o seu longo período de permanência no solo (Piccolo,

1996). E também nos trabalhos de Lichtfouse et ai (1995) e de Almendros et ai.

(1996) que mostraram que compostos hidrofóbicos, tais como, lignina e ácidos

graxos, derivados de resíduos de plantas e atividades microbianas são incorporados

nas frações da MOS mais estáveis. Com isto, Piccolo et ai. (1999), Piccolo e

Mbagwu (1999), Conte et ai. (2001), Buurman et ai. (2002), Spaccini et ai. (2002) e

Conte et ai. (2004) propuseram que a aplicação no solo de SH com características

hidrofóbicas poderia reduzir a mineralização da MOS pelo aumento do seqüestro do
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CO nos domínios hidrofóbicos. Desta forma, a proteção hidrofóbica pode se tornar

uma ferramenta para limitar a decomposição da MO lábil no solo e,

conseqüentemente, reduzir a emissão de C02 e mitigar o efeito estufa (Piccolo et aI.,

1999). No entanto, há necessidade de obtenção de mais informações sobre a

ocorrência de interações hidrofóbicas nas SH. Um melhor entendimento destas

interações pode contribuir nas avaliações de quão importante é a proteção

hidrofóbica no mecanismo de seqüestro de CO no solo.
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2 FUNDAMENTO TEÓRICO DAS TÉCNICAS E METODOLOGIAS

UTILIZADAS

2.1 Espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica

o fenômeno de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) somente pode ser

observado quando a amostra investigada contiver átomos ou moléculas com pelo

menos um elétron desemparelhado. Neste tipo de experimento a amostra é submetida

a um campo magnético estático para que os elétrons dos átomos ou moléculas

percam a degenerescência de spin e os níveis Zeeman eletrônicos sejam

estabelecidos (Poole & Farach, 1987; Knowles et aI., 1976; Weil et aI., 1994).

Outras interaçães, além da Zeeman, podem ocorrer, isto porque o campo

magnético em que uma determinada partícula pode estar submetida não é devido

apenas ao campo externo Ho, podendo dar origem a outros desdobramentos dos

níveis de energia. Estes outros campos magnéticos, que se somam vetoria1mente a

Ho, são decorrentes do movimento orbital dos elétrons e do momento magnético das

partículas vizinhas. Estas interaçães são:

• interação dipolar - ocorre devido ao acoplamento entre os momentos

magnéticos das partículas e é dependente da orientação (anisotropia) e da distância

(IIr3), não havendo a necessidade de contato entre as partículas;

• interação hiperfina (elétron desemparelhado interage com o spin nuclear do

seu próprio núcleo) e super-hiperfina (elétron desemparelhado interage com o spin

nuclear de núcleos vizinhos) - ocorrem devido ao acoplamento dos momentos
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magnéticos dos elétrons via interação de contato (contato de Fermi), ou seja, estas

interações ocorrem somente quando o elétron tem uma probabilidade finita de

densidade no núcleo.

2.1.1 Metodologia de marcador de spin

Os primeiros trabalhos utilizando marcadores de spin foram os de Ohnishi e

McConnell (1965) e Stone et aI. (1965). Marcadores de spin são radicais livres

estáveis, detectáveis por RPE (Knowles et aI., 1976; Weil et aI., 1994). Sendo

geralmente utilizados como sondas em amostras biológicas (Costa-Filho et aI., 2003;

Nascimento et aI., 2003; Citadini et aI., 2005), os mais utilizados são os marcadores

de spin que contém o grupo nitróxido. Estes grupos são estáveis até cerca de 80°C e

no intervalo de pH entre 3,0 e 10,0 (Campbell e Dwek, 1984; Baffa, et aI., 1985).

Nos radicais nitróxidos o momento magnético do elétron não interage

somente com o campo magnético externo mas também com o momento magnético

nuclear do nitrogênio - interação hiperfina - dando origem a outros desdobramentos

dos níveis de energia (Knowles et aI., 1976; Weil et aI., 1994).

Quando existe a interação hiperfina isotrópica a condição de ressonância se

transforma em:

(2.1)

24



Capítulo 2 - Fundamento teórico das técnicas e metodologias utilizadas

onde:

h é a constante de Planck

v é a freqüência aplicada perpendicularmente ao campo magnético Ho

g é o fator giro magnético do elétron

fJ é o magnéton de Bohr

ao é a constante de desdobramento hiperfino

M] é o numero quântico do spin nuclear

A condição de ressonância é satisfeita para três valores do campo, originando

um espectro com três linhas de ressonância. O fator g define a posição da linha

central com relação ao campo e o desdobramento hiperfino ao pode ser representado

no espectro como a distância entre duas linhas adjacentes.

A interação hiperfina depende, em parte, da densidade do elétron

desemparelhado no átomo de nitrogênio. O elétron livre, localizado no orbital 2pn da

ligação N-O (Figura 2.1) interage com o spin nuclear do nitrogênio (1 = 1), por isto

cada nível resulta em três devido aos três valores permitidos do número quântico de

spin nuclear (M] = -1, 0, +1), obedecendo a regra de quantização, onde o número de

linhas é igual a 121+ 11(Knowles, 1976; Campbell e Dwek, 1984; Weil et aI., 1994).

Desta forma, o espectro resultante possui três linhas hiperfinas, conforme mostrado

na Figura 2.2.
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Figura 2.1 - Representação do orbital 2pn da ligação N-O do grupo nitróxido do
marcador de spin (Adaptado de Wrigglesworth, 1983).
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Figura 2.2 - Níveis de Zeeman do radical nitróxido (8 = 112 e 1= 1) e ilustração das
linhas de ressonância (Knowles et aI., 1976).

Uma característica importante da metodologia de marcador de spin é a

anisotropia espectral (Campbell & Dwek, 1984), ou seja, a posição e a separação das

três linhas hiperfinas é dependente da orientação do eixo molecular do grupo
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nitróxido em relação ao campo magnético. Sendo assim, a anisotropia espectral está

associada à mobilidade do marcador de spin que apresenta grande sensibilidade ao

ambiente no qual se encontra, podendo fornecer informações sobre a viscosidade ou

indicando a ocorrência de interações neste ambiente. A Figura 2.3 apresenta os

espectros obtidos paralelamente aos eixos x, y e z em relação ao campo magnético.

Ho Ii x

Ho Ii y

Ho Ii z

Figura 2.3 - Espectros de RPE do marcador de spin contendo o grupo nitróxido
paralelo aos eixos x, y e z em relação ao campo magnético (Ho) (Adaptado de
Campbell & Dwek, 1984).

Na Figura 2.4, cada espectro mostrado é a soma de todos os espectros em

todas as orientações intermediárias entre cada eixo (Figura 2.3).
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Figura 2.4 - Anisotropia dos espectros de RPE do marcador de spin contendo o
grupo nitróxido sob várias condições de movimento. a) espectro isotrópico:
movimento aleatório em solução não viscosa ("marcador livre"); b) movimento
anisotrópico ("marcador moderadamente imobilizado") em uma orientação aleatória
em meio viscoso; c) espectro similar à amostra poli cristalina com movimento
aleatoriamente orientado e rígido em uma solução congelada ("marcador fortemente
imobilizado") (Know1es et al.,1976; Campbell & Dwek, 1984; Ferreira, 2002).
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Quando O marcador de spin encontra-se em uma solução não VIscosa, o

movimento molecular é aleatório e rápido o suficiente para cancelar o efeito

anisotrópico ("marcador livre") (Figura 2.4a), dando origem a constante de separação

hiperfina isotrópica (ao), que é a média de todas as constantes hiperfinas na direção x,

y e z (ao = l/3(Axx + Ayy + Azz)). No entanto, quando o marcador de spin tem seu

movimento axiallimitado (solução viscosa), há uma parcial média destas separações

hiperfinas, podendo-se medir as constantes de separação hiperfinas na direção x, y e z

(Figura 2.4b). Como o grupo nitróxido apresenta uma simetria axial, as constantes

hiperfinas na direção x e y são coincidentes, portanto obtém-se Axx = Ayy = A.1 e Azz =

A//. Quando o marcador de spin está fortemente imobilizado, o seu espectro é

semelhante ao de amostras policristalinas, sendo possível apenas obter diretamente

no espectro o valor da constante hiperfina A//, pois a constante hiperfina A.1 é

incomensurável devido ao alargamento espectral ocasionado pela sobreposição de

linhas na região central do espectro (Figura 2.4c) (Knowles, 1976; Campbell e Dwek,

1984).

A mobilidade do marcador de spin pode ser quantificada em termos do tempo

de correlação rotacional (Te), O qual é definido como o tempo de reorientação do

principal componente de movimento do marcador de spin. Para este parâmetro a

região de movimento rápido tem Te<lO-9S, a região de movimento intermediário

1O-9s<Te<lO-7s, e de movimento lento Te>1O-7s, sendo que, Te pode ser calculado por

meio da seguinte equação (Knowles et aI., 1976; Campbell e Dwek, 1984):

(2.2)
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onde, Wo é a largura de linha; K = 6,5x I0-10; e ho e h-I são as alturas das linhas do

meio campo e do campo alto, respectivamente (Figura 2.5).

Figura 2.5 - Espectro de RPE mostrando os parâmetros utilizados na determinação
do tempo de correlação rotacional (Te) do marcador de spin contendo o grupo
nitróxido.

A anisotropia da constante de separação hiperfina é uma conseqüência da

particular simetria da distribuição de carga em uma molécula. Moléculas

paramagnéticas isoladas, como o marcador de spin com o grupo nitróxido, têm sua

distribuição de carga distorcida pela polaridade do meio. A constante de separação

isotrópica ao é um indicativo da polaridade relativa do meio, sendo esse valor obtido

pela obtenção dos valores de ao do marcador de spin em ambientes com diferentes

polaridades. Assim, ao é maior em ambientes muito polares e decresce em um

ambiente menos polar, como exemplo no hexano. Os diferentes valores de ao são

devidos à interação hiperfina que depende em parte da probabilidade do elétron

desemparelhado estar sobre o átomo de nitrogênio (Figura 2.6).
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"-+ _ (b)

~ ~-O

Figura 2.6 - Estrutura eletrônica do radical nitróxido. (a) meio com menor
polaridade e (b) meio com maior polaridade (Campbell & Dwek, 1984).

Considerando a estrutura eletrônica do radical nitróxido representado pelas

duas formas, quanto maior a polaridade do meio mais a estrutura (b) é favorecida

devido à possibilidade de ligação de hidrogênio. Esta estrutura aumenta a densidade

de elétron no átomo de nitrogênio resultando em maiores valores de ao. Por outro

lado, quando a ligação de hidrogênio é menos provável, assim como em meio não

polar, o elétron livre permanece próximo do átomo de oxigênio (I = O) (estrutura a),

decrescendo a interação com o spin nuclear do átomo de nitrogênio (Knowles et ai.,

1976; Campbell e Dwek, 1984).

2.2 Espectroscopia de fluorescência de luz UV-visível

Substâncias luminescentes apresentam espectros eletrônicos que são

caracterizados pela energia de transição entre o estado não excitado (fundamental) e

excitado da molécula. A transição de um estado fundamental para um estado

excitado corresponde ao espectro de absorção e a transição na direção oposta

corresponde ao espectro de emissão (luminescência) (Campbell & Dwek, 1984;

Krasovitskii & Bolotin, 1987).

A absorção de energia por moléculas orgânicas na região do ultravioleta

produz mudanças em sua energia eletrônica resultantes da transição dos elétrons de

valência. A relação entre a energia absorvida em uma transição eletrônica (L1E) e a

freqüência (v) da radiação eletromagnética é dada por t1E = h v, onde h é a constante
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de Plank. A energia absorvida é dependente da diferença de energia entre o estado

fundamental e o estado excitado. Quanto menor a diferença de energIa maIOr o

comprimento de onda de absorção (Atkins, 1998).

Quando ocorre a absorção de energia e, caso não seja suficiente para ionizar

ou dissociar a molécula, esta permanecerá no estado excitado por um determinado

tempo chamado de tempo de vida do estado excitado e, para retomar ao estado

fundamental a energia absorvida deve ser dissipada. Isto normalmente ocorre por

decaimentos não radiativos em que o excesso de energia é transferido na forma de

vibrações, rotações e translações (Atkins, 1998). Porém, quando a dissipação de

energia pela molécula é feita pela emissão de um fóton tem-se um decaimento

radiativo que é a fotoluminescência.

As moléculas apresentam diferentes níveis energéticos e podem sofrer

transições entre estes níveis pela absorção ou emissão de um "quantum" discreto de

luz com energia igual à separação entre os níveis. As energias necessárias para

alterar a distribuição eletrônica de moléculas são da ordem de diversos eletronvolts,

logo, os fótons absorvidos ou emitidos quando tais alterações ocorrem estão nas

regiões do visível e ultravioleta do espectro eletromagnético (Atkins, 1998).

No estado fundamental, em muitas moléculas, os elétrons ocupando o mesmo

orbital possuem spins antiparalelos. O spin resultante 8 é zero, enquanto que o nível

de multiplicidade, dado pela quantidade 128 + 11, é igual a unidade. Tal estado de

energia é referido como singleto (8). Se a transição para um estado excitado é

acompanhada pelo reverso do spin de um dos elétrons, o spin total tomará unitário e

a multiplicidade será três. Tal estado excitado é conhecido como estado tripleto (1).

Se a absorção de um quantum de luz não traz nenhuma mudança na multiplicidade, o

estado excitado correspondente será o estado singleto 81. Caso o primeiro estado
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eletrônico excitado tiver a mesma multiplicidade de spin do estado eletrônico

fundamental, a emissão será denominada fluorescência, caso contrário à emissão será

denominada fosforescência.

A transição singleto-singleto (So ~ SI) associado com a absorção de um

"quantum" de luz pode resultar de uma transferência da valência de elétrons 1r de

uma molécula para o orbital antiligante 1r* (transição So ~ S;r-n*) ou da transferência

do mesmo orbital de n-elétrons de um heteroátomo, se um heteroátomo está presente

(transição So ~ Snn*). Uma transição do tipo So ~ Snn* é possível caso a molécula

contenha C=C, -N=N-, C=N, -N02, e outros grupos.

Em uma molécula pode haver uma transição tanto de um estado excitado SI

para estado fundamental So, tendo emitido um "quantum" de luz, ou para o nível

tripleto TI, tendo sofrido "intersystem crossing" (transição entre estados com

diferentes multiplicidades) (Figura 2.7). Desde que o tempo de vida de uma molécula

excitada no estado TI seja muito maior do que no estado SI, a probabilidade da perda

de energia não radioativa ("intersystem crossing" e conversão interna relaxação

rotacional-vibracional) é muito maior no estado TI. Com relação às escalas temporais

tem-se que: SI ~ So (fluorescência) é de 10-9 s e TI ~ So (fosforescência) é de 10-7 

10-5 s.
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Figura 2.7 - Níveis de energia eletrônicos e vibracionais em uma molécula
poliatômica, e caminhos de transições radioativas (absorção, fluorescência,
fosforescência) e não-radioativas (conversão interna e "intersystem crossing")
(Krasovitskii & Bolotin, 1987).

A análise do diagrama apresentado na Figura 2.7 mostra que a energia de

emissão é tipicamente menor que a de absorção, o que é conhecido como

deslocamento de Stokes (Lakowicz, 1999).

2.2.1 Supressão dajluorescência

o processo de supressão é qualquer processo que diminua a intensidade da

fluorescência. Em geral, há três tipos de processo de supressão: dinâmica, estática e

aparente (Lakowicz, 1999). Na dinâmica ocorrem colisões entre o supressor e o

fluoróforo, estando este último no estado excitado e retomando ao estado

fundamental em um processo não radiativo (Figura 2.8), sendo esta supressão

descrita pela equação de Stem-Volmer (Campbell & Dwek, 1984; Lakowicz, 1999).
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Figura 2.8 - Diagrama do processo de supressão dinâmica. f(t) é a função da

excitação; y= r~1 é a taxa de decaimento do fluoróforo na ausência do supressor ks é

a constante de supressão bimolecular e [Si é a concentração do supressor.

A equação de Stem- Volmer pode ser obtida considerando as intensidades da

fluorescência na ausência e presença do supressor. A intensidade da fluorescência

para um dado fluoróforo é proporcional à sua concentração no estado excitado

[Fluo*], sendo que sob constante incidência de luz, uma constante população do

estado excitado é estabelecida, portanto, d[Fluo *]/dt=O. Na ausência do supressor,

esta equação diferencial é descrita por:

d[ Fluo*] = f(t) - y[ Fluo *]0 = O
dt (2.3)

sendo y = (r + knr), onde r é o decaimento radioativo e knr o não radioativo. Na

presença do supressor a equação diferencial é descrita por:

d[ Fluo*] = f(t) -(y + kJS])[ Fluo*] = Odt (2.4)

Note que com a presença do supressor há uma taxa de decaimento adicional, ks[S].

Com contínua excitação a população no estado excitado é constante e as derivadas

das equações 2.3 e 2.4 são eliminadas. Após isto, dividindo a equação 2.4 pela 2.3,

tem-se:

f(t)-y[Fluo*]o =1
f(t) -(y + ks[S])[ Fluo*]

Rearranjo a equação 2.5, tem-se:
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que é a equação de Stem- Volmer. Nesta equação, Fo e F são as intensidades da

fluorescência na ausência e presença do supressor, respectivamente, e ks To = K D .

Na supressão estática é formado um complexo não fluorescente entre o

fluoróforo e o supressor, sendo que este complexo absorve a luz incidente retomando

ao estado fundamental sem emissão de luz, portanto não requerendo difusões ou

colisões moleculares (Figura 2.9) .

Fluo * + S

IY=1:0·1hv4
Fluo + S

•• • (Fluo - S) *
I

decaimento sem emissão

KE ~

Fluo - S

Figura 2.9 - Diagrama do processo de supressão estática.

A associação entre o fluoróforo e o supressor pode ser representada pela

seguinte equação:

Fluo + S ;:::::! Fluo - S

K = [Fluo-Si
E ([ Fluoi[S))

(2.7)

onde, [Fluo i é a concentração do fluoróforo não complexado, [Fluo--si é a

concentração do complexo formado entre eles e KE é a constante de interação. Se o

complexo formado é totalmente não fluorescente, então a fração total de fluoróforo,

[Fluo i o, é dada por:

[ Fluo i o = [Fluo i + [ Fluo - Si

Substituindo em 2.7, tem-se:

K __[_F_lu_o_i_o_-_[_F_lu_o_i__ [_FI_u_oi_o 1_
E - [ Fluo] [S] - [Fluo] [S] [S]
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Rearranjando a equação 2.9 e substituindo a concentração de fluoróforo pelas

intensidades de fluorescência, tem-se:

(2.10)

Nota-se nesta equação que a dependência entre Fo /F e [S] é linear e é

idêntica à observada para a supressão dinâmica (equação 2.6), exceto pelo fato de

que aqui a constante de supressão é de interação.

A supressão aparente não é um processo de supressão como os anteriores,

mas sim devido à atenuação da luz incidente e/ou absorção da luz emitida pelo

excesso de fluoróforo e/ou pela absorção de luz incidente ou emitida do fluoróforo

pelo supressor (Gauthier et ai., 1986; Spark & Swift, 1994; Lakowicz, 1999).

Com relação aos processos de supressão, há várias formas de se determinar se

é dinâmico ou estático: i) observação da magnitude de ks e do decréscimo na

intensidade, sendo que muitas vezes não se pode atribuir este decréscimo a uma

supressão dinâmica; ii) observação cuidadosa do espectro de absorção do fluoróforo,

pois a supressão dinâmica afeta somente o estado excitado do mesmo e com isto, não

se espera alterações no espectro de absorção; iii) por meio de experimentos com

variação de temperatura, pois a supressão dinâmica depende da taxa de difusão, e

desde que, em temperaturas mais altas há maiores coeficientes de difusão, espera-se

um aumento da constante bimolecular e, além disto, altas temperaturas podem

resultar na dissociação de complexos fracamente ligados e; iv) determinação do

tempo de vida To, sendo que para a supressão estática não há alteração neste

parâmetro, diferentemente da dinâmica, sendo este método o mais preciso para a

determinação do tipo de processo de supressão (Lakowicz, 1999; Backhus et ai.,

2003).
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A utilização da supressão de tluorescência para determinação de KE baseia-se

na característica do tluoróforo emitir tluorescência somente quando não há formação

de complexo não tluorescente. Como conseqüência disto, a fração de tluoróforo que

interagiu com o supressor pode ser determinada diretamente pela observação da

diminuição da intensidade da tluorescência (Gauthier et ai., 1986) (equação 2.1 O).

Para obtenção de KE, basta graficar Fr/F vs [SJ, sendo que deste gráfico a inclinação

da reta é KE (Figura 2.10). Nos estudos onde o supressor são as SH tem sido

mostrado que a supressão é predominantemente estática (Schlautman & Morgan,

1993; Backhus et ai., 2003). Nestas situações [SJ é concentração de SH e,

normalmente, encontra-se Kco, que é KE divido pela porcentagem de carbono

orgânico (CO) na unidade de massa de [SJ utilizada, o que é definido como o

coeficiente de interação (Gauthier et ai., 1986).

inclinação= KE

[S]

Figura 2.10 - Gráfico da equação de Stern-Volmer. Fr/F é razão entre as
intensidades de tluorescência na ausência e presença, respectivamente, do supressor
S, e KE é a constante de interação entre o tluoróforo e o supressor.

b L F ;' ~.ç(\ r: f:: B} S L l (':r ~ ~z
>. - [' r,l ~ -~ /\ C it f;
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3 EXTRAÇÃO, FRACIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS ÁCIDOS

HÚMICOS

3.1 INTRODUÇÃO

Em solos minerais, os constituintes orgânicos - ácido húmico (AH), ácido

fúlvico (AF) e humina - estão fortemente associados entre si e com a fração mineral

do solo, sendo geralmente necessário realizar um procedimento de extração e

fracionamento químico, quando são utilizadas análises espectroscópicas para

caracterização (Dai & Johnson, 1999; Bayer et ai., 2000). O procedimento

comumente utilizado para extração das substâncias húmicas (SH) é o sugerido pela

IHSS (Intemational Humic Substances Society) (Stevenson, 1994). Este método tem

se mostrado aplicável a muitos tipos de solos pois não requer grandes aparatos

experimentais, podendo ser utilizado como um método padrão para comparações

(Swift, 1996).

Inúmeras técnicas analíticas têm sido utilizadas na caracterização das SH

(Stevenson, 1994), dentre elas estão as espectroscopias de Ressonância

Paramagnética Eletrônica (RPE) (Martin-Neto et ai., 1998; Olk et ai., 2000; Rosa et

ai., 2005), de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (preston, 1996; Perez et ai.,

2004) e de Absorção de UV-visível (Piccolo et ai., 2002; Baker & Spencer, 2004) e

análise elementar (Chefetz et ai., 2000, Simpson et ai., 2003).

O objetivo deste capítulo é descrever as amostras e caracterizá-Ias por meio

da análise elementar, UV-visível, RPE e RMN. O embasamento teórico destas

técnicas não será apresentado por existirem bons materiais didáticos referentes aos

correlatos assuntos e suas aplicações em estudos sobre SH - UV-visível (Cantor &
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Schimmel, 1980; Steveson, 1994; Atkins, 1998), RPE (Poole & Farach, 1987;

Knowles et ai., 1976; Senesi, 1992; Weil et ai., 1994) e RMN (Knowles, 1976;

Mehring, 1983; Wilson, 1987; 1990; Preston, 1996).

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS

3.2.1 Os solos utilizados

Os AH foram extraídos de dois tipos de solos brasileiros, um Oxisol e um

Podzólico Vermelho Escuro, sendo as mineralogias destes solos apresentadas na

Tabela 3.1.

Tabela 3.1 - Tipos de solos e suas respectivas características granulométricas.

Solo Argila Silte Areia
(g kg-l) (g kg-l) (g kg-l)

Oxiso1 553 307 140

Podzólico Vermelho
Escuro

220 240 540

O solo Oxisol foi coletado no campo experimental do Instituto Agronômico

de Campinas (IAC), localizado em Ribeirão Preto/SP. O solo Podzólico Vermelho

Escuro foi coletado no campo experimental da Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS), localizado em Eldorado do Sul/RS. Em ambos os campos

experimentais as amostras foram coletadas em diferentes profundidades, sistemas e

anos de manejo e sistemas de rotação de cultura, conforme mostrado na Tabela 3.2.
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Tabela 3.2 - Tipos de solos, incluindo suas respectivas profundidades de coleta,
sistemas de manejo, período sob cada tipo de manejo e sistema de rotação de cultura.

Tipo de *Abreviatura Prof. Sistema de Anos de Rotação de
solo (em) manejo manejo cultura

Oxisol PD1 0-10 direto 3 cana de açúcar

Oxisol

Oxisol

PD2

CM3

10-20

0-10

direto

mínimo

3

3

cana de açúcar

cana de açúcar

Podzólico PC4 0-5 convencional 9 aveia+leguminosal
Verm. Esc. milho+caupi
Podzólico PD5 0-5 direto 9 aveia+leguminoaJ
Verm. Esc. milho+caupi

* PD, PC e CM são abreviaturas de plantio direto, convencional e cultivo mínimo, respectivamente.

Na Tabela 3.2 há uma coluna denominada abreviatura, cuja finalidade é

definir como as amostras serão referidas no decorrer do trabalho. Foi utilizada

também a mesma nomenclatura para os AH extraídos de cada tipo de solo.

3.2.2 Extração e/racionamento das substâncias húmicas

o procedimento de extração (Stevenson, 1994) foi realizado no Laboratório

de Preparação de Amostras da Embrapa lnstrumentação Agropecuária, São

Carlos/SP. O diagrama simplificado do procedimento utilizado está apresentado na

Figura 3.1.
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SoloJ
Extração com NaOH 0,1 moi tI
sob agitação constante (12-1&s)

Fração insolúvel
(humina)

Acidificação c/
Hei 6 moi LI até oH 1

Precipitado
(descarte)

Sobrenadante
(descarte)

AH

Figura 3.1 - Diagrama simplificado do procedimento de extração de substâncias
húmicas sugerido pela IHSS (Adaptado de Stevenson, 1994).

Na diálise foram utilizadas membranas da marca Spectrapor com tamanho

molecular de 6000 a 8000 Da, e ativadas segundo o procedimento descrito por

McPhie (1971). A diálise foi realizada até ser obtido teste negativo da presença de

cr feito pela adição de AgN03.
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3.2.3 Caracterização das amostras de ácidos húmicos

3.2.3.1 Análise elementar

As análises elementares foram realizadas para obtenção das porcentagens de

carbono (C), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e enxofre (S) das amostras secas

utilizando o equipamento marca Carlo Erba, pertencente à Universidade Federal de

São Carlos/SP. As análises foram realizadas em duplicata e a determinação da

porcentagem de oxigênio (O) foi obtida pela diferença: O % = 100 - %(C+N+H+S),

descontando o teor de cinza de cada amostra.

3.2.3.2 Espectroscopia de UV-visível

Para a obtenção dos espectros de absorção eletrônica foram dissolvidos 20 mg

de AH em I L de solução aquosa de bicarbonato de sódio (NaHC03) 0,05 moI L-I

(Chen et aI., 1977). Foi utilizado o equipamento marca Shimadzu modelo UV-1601

PC, pertencente ao Laboratório de Espectroscopia da Embrapa Instrumentação

Agropecuária, São Carlos/SP. As análises foram realizadas em duplicata para a

obtenção do desvio médio, com varredura de 800 nm a 200 nm.

3.2.3.3 Espectroscopia de RPE

Os espectros de RPE foram adquiridos utilizando o espectrômetro marca

Bruker modelo EMX, operando em banda X (9 GHz), à temperatura ambiente,

pertencente à Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos/SP. Para a análise
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quantitativa, tubos de quartzo foram preenchidos com as amostra secas anotando-se

as respectivas massas para posterior normalização dos dados. Para a obtenção das

áreas dos sinais foi utilizada a aproximação I x (&!pp/ (Poole, 1967), onde I é a

intensidade do sinal e L1Hpp é a largura de linha do sinal tomada pico a pico. Para

determinação da concentração de spins utilizou-se o método do padrão secundário

(Singer, 1959) com um cristal de rubi sintético 0,5% Cr3+em uma estrutura cristalina

de Ah03 e comparou-se a área dos sinais das amostras de SH com a de um padrão

("strong pitch", obtido da Bruker) com concentração de spins conhecida (Weil et ai.,

1994). Os parâmetros experimentais foram: 0,2 mW para a potência das microondas

(determinada por experimento de saturação de potência); 100 kHz para freqüência de

modulação; 0,1 mT para amplitude de modulação; 2,56 ms para constante de tempo:

e 10,24 ms para tempo de conversão. As análises foram realizadas em duplicata para

a obtenção do desvio médio com, no mínimo, 4 varreduras por determinação.

3.2.3.4 Espectroscopia de 13C RMN no estado sólido

A técnica utilizada foi a VACP-MAS (do inglês, "Variable Amplitude Cross

Polarization Magic Angle Spinning") (Peersen et ai., 1993). Foi utilizado o

espectrômetro marca Varian modelo Unity INova 400, pertencente à Embrapa

Instrumentação Agropecuária, São Carlos/SP. Para a obtenção dos espectros foi

verificada a homogeneidade do campo magnético, verificado o campo central para o

sinal do 'H (ajuste "offset"), determinada a largura de pulso de 90° para o canal do

'H e do 13C, otimizada a condição de Hartmann-Hahn, determinada a potência do

desacoplador e ajustado o ângulo mágico. As amostras foram colocadas em rotor de

zirconia de 5 mm com tampas de Kel-F. A rotação em tomo do "ângulo mágico" foi
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de aproximadamente 7 kHz. Os parâmetros experimentais foram: tempo de contato

de 1 ms e tempo de repetição de 0,5 s. Os espectros foram divididos de acordo com o

deslocamento químico (em ppm) de cada grupo funcional (Knicker et ai., 1996).

Como referência do deslocamento químico dos espectros foi utilizado o

hexametilbenzeno (HMB). As atribuições de cada agrupamento químico e sua

respectiva posição no espectro estão apresentadas na Tabela 3.3.

Tabela 3.3 - Atribuições dos deslocamentos químicos nos espectros de I3C VACP
MAS RMN (Knicker et ai., 1996).

Deslocamento

químico
(ppm)
0-45

45 - 90

90 -110

Agrupamento químico Abreviação

Metil e metilenos, C terciário e quatemário alqui! C

OIN-alquil, C de amino ácidos, C terciário O-alqui! C

e quatemário

Aromáticos e olefinas (C/H substituído), C di-O-alquil C

anomérico de carboidratos

110 - 140

140 - 160

160 - 185

185 - 230

Aromáticos

Fenólicos

Carboxílico

Carbonil

Aram C

O-Aram C

COO

CO

Posteriormente, cada região foi integrada para a obtenção das áreas dos

respectivos agrupamentos químicos. A partir das áreas das regiões, foram calculadas

a aromaticidade ifa) e a polaridade (P), de acordo com as seguintes razões:
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(( AramC)+(O-Aram)) (3.1)
Ia = 0-230ppm

p = ((O - alquilC) + (di - O - alquilC) + (O - AramC) + (COO) + (CO)) (3.2)
((AramC) + (alquilC))

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.3.1 Caracterização das amostras de ácido húmico

3.3.1.1 Análise elementar

Os valores obtidos com a análise elementar, assim como as razões atômicas

H/C e O/C, estão apresentados na Tabela 3.4.

Tabela 3.4 - Composição elementar e as razões atômicas O/C e H/C dos ácidos
húmicos.

Amostra % Ca % Ha % Na % Sa % Ob O/C H/C

PDl 49,74 4,27 5,48 0,74 36,87 0,56 1,03
PD2 51,08 4,41 5,24 0,87 35,80 0,53 1,04
CM3 50,89 4,57 5,64 0,83 35,57 0,52 1,08
PC4 48,09 4,91 4,25 0,76 36,29 0,57 1,23
PD5 44,52 4,91 3,91 0,70 40,16 0,68 1,32
ST6c 58,13 3,68 4,14 0,44 32,73 0,44 0,76

a Desvio médio < 0,1%. b Valores obtidos pela diferença (%0=1 OO-(C+H+N+S» e considerado o teor
de cinza. c Amostra referência de AH de solo de clima temperado (cód. 1S 102H) adquirida da IHSS.

Os valores fornecidos pela análise elementar estão próximos daqueles

encontrados na literatura (Stevenson, 1994, Simpson et ai., 2003). A partir destes

valores pôde-se calcular a razões atômicas O/C e H/C. A razão O/C é uma estimativa

da quantidade de grupos funcionais contendo oxigênio, indicando a quantidade de

grupos polares como os carboxílicos (COOH). Quanto maior esta razão maior a
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quantidade destes grupos químicos (Rice & MacCarthy, 1991). Desta forma, a partir

da razão O/C pode-se ter uma estimativa indireta da polaridade. A razão H/C tem

sido utilizada como uma estimativa indireta de ligações químicas do tipo HC=CH em

SH (Gauthier et ai., 1987) e, conseqüentemente, da aromaticidade. Quanto menor a

razão H/C maior a aromaticidade (Bravard & Righi, 1991). A Figura 3.2 ilustra o

processo de condensação aromática influindo na razão atômica H/C.

H/C

1,13

0,50

0,44

Figura 3.2 - Ilustração do processo de condensação aromática influindo na razão
atômica H/C.

A razão O/C variou de 0,44 a 0,68, valores estes referentes às amostras ST6 e

PD5, respectivamente, resultando em uma variação de aproximadamente 54%. A

razão H/C variou de 0,76 a 1,32, sendo estes valores referentes às amostras ST6 e

PD5, respectivamente, resultando em uma variação de aproximadamente 73%.

Apesar desta variação significativa entre estas amostras os valores estão

compreendidos ou próximos dos reportados na literatura (0,21 a 0,52 para a razão

O/C e 0,80 a 1,37 para a razão H/C) (Stevenson, 1994, Kopinke et ai., 2001). Dos
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valores obtidos observa-se que a variação foi significativamente menor quando

comparados AH extraídos do mesmo tipo de solo. Comparando-se apenas os AH

extraídos dos solos brasileiros (PD1, PD2, CM3, PC4 e PD5) constata-se que aquelas

extraídas do Podzólico Vermelho Escuro (PC4 e PD5) apresentaram maior

polaridade e menor aromaticidade.

3.3.1.2 Espectroscopia de UV-visível

A espectroscopia de UV -visível tem sido utilizada em estudos sobre SH (Hur

& Schlautman, 2003) para a obtenção da razão E4IE6, definida como a razão da

absorbância em 465 um pela 665 um (da Silva et aI., 1997; Christl et aI., 2000). A

Figura 3.3 apresenta o espectro de UV-visível típico dos AH analisados.

465 nm

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0 .
200 300 400 500

665 nm

600 700 800

Comprimento de onda (um)

Figura 3.3 - Espectro de absorção de luz UV-visível obtido para a amostra ST6,
indicando as absorbâncias em 465 um e 665 um.
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Na Tabela 3.5 são apresentados os valores da razão E4IE6 dos AH utilizados.

Tabela 3.5 - Valores da razão E4/E6 dos ácidos húmicos, determinados com dados
obtidos por espectroscopia de absorção no UV -visível.

Amostra Razão E4IE6

PD1
PD2
CM3
PC4
PD5
ST6

a Desvio médio.

4,76 ± 0,04a
4,84 ± 0,04
4,95 ± 0,01
5,16 ± 0,04
5,09 ± 0,08
4,14 ± 0,03

A razão E4IE6 está relacionada com o grau de condensação dos anéis

aromáticos das SH (Stevenson, 1994). Tem sido utilizada como uma forma de

estimar a aromaticidade (Piccolo et aI., 1992; Hevia et aI., 2003), sendo que quanto

menor a razão E4/E6 maior o grau de aromaticidade das SH.

Da Tabela 3.5 observa-se que a razão E4IE6 variou de 4,14 a 5,16, valores

referentes às amostras ST6 e PC4. O menor valor da razão E4IE6 obtido para a

amostra ST6 sugere que esta amostra possui maior aromaticidade. Entre as amostras

extraídas de solos brasileiros, observa-se que as extraídas do solo Oxisol (PD 1, PD2,

CM3) tendem a ser um pouco mais aromática que as extraídas do solo Podzólico

Vermelho Escuro (PC4 e PD5). Comparando amostras extraídas do mesmo tipo de

solo e considerando o desvio médio, pode-se dizer que as amostras possuem

aromaticidade similar.
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3.3.1.3 Espectroscopia de RPE

o sinal do radical livre orgânico (RLO) em SH (Figura 3.4), detectável por

RPE, é atribuído a semiquinonas, possivelmente, conjugadas a anéis aromáticos,

sendo estes grupos formados na MOS pela desidrogenação oxidativa de compostos

fenólicos (Riffaldi & Schnitzer, 1972; Stevenson, 1994). É uma hipótese, pois não há

ainda consenso sobre a origem exata do sinal de radical livre em SH (Senesi, 1990;

Cheshire & McPhail, 1996).

6000

4000

,-... 2000 ~ / I \/RLOcd ;::l
'-'(l)"O

01

~J \ g- 2,003
~ '"

c:(l)1:: -2000
-

-4000-6000

336
337338339340341342

Campo magnético (mT)

Figura 3.4 - Espectro de RPE típico de ácidos húmicos (AH) em estado sólido,
mostrando o sinal do radical livre orgânico (RLO). I é a intensidade do sinal e L1Hpp

é a largura de linha tomada pico a pico e g é o fator giromagnético.

Tem sido mostrado que quanto maior concentração de RLO maior a

humificação da MOS (Senesi, 1990; Martin-Neto et aI., 1991; Martin-Neto et aI.,

1994b; Martin-Neto et aI., 1998; Olk et aI., 2000; Novotny & Martin-Neto, 2002;

Pajaczkowska et aI., 2003; Perez et aI., 2004). Normalmente a maior humificação

está relacionada à formação de compostos mais aromáticos (Kogel-Knaber et ai.,
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1991; Leinweber et ai., 1993). Com isto, a determinação da concentração de RLO,

fornece uma estimativa indireta do grau de aromaticidade das SH. A Tabela 3.6

apresenta os valores da concentração de RLO para os AH.

Tabela 3.6 - Concentrações de radicais livres orgânicos (RLO), em spins g-l de C,
dos ácidos húmicos, determinados com dados obtidos por espectroscopia de RPE.

Amostra spins g-I de C (xIOI7)

PDI
PD2
CM3
PC4
PD5
ST6

5,44 ± 0,12
5,02 ± 0,01
6,03 ± 0,08
3,65 ± 0,04

2,91 ± 0,08
10,45 ± 0,33

Por esta tabela observa-se que a concentração de RLO variou de 2,9Ix1017 a

IO,45x1017 spins g-l de C, indicando uma variação considerável da aromaticidade

entre as amostras. Pode-se dizer que há uma variação de no máximo 3,6 vezes (entre

as amostras ST6 e PD5) e no mínimo 1,1 vez maior (entre as amostras PDI e PD2).

Considerando apenas os AH extraídos dos solos brasileiros (PDI, PD2, CM3, PC4 e

PD5) observa-se que os valores são comparáveis aos reportados em outros trabalhos

para AH também extraídos de solos brasileiros (Bayer et ai., 2000; Bayer et ai.,

2002; Dick et ai., 2005). Observa-se também que os AH extraídos do solo Podzólico

Vermelho Escuro (PC4 e PD5) apresentaram em tomo de 70% menos spins g-l de C

do que os AH extraídos do solo OxisoI (PD 1, PD2 e CM3). Realizando a

comparação entre os AH extraídos do mesmo tipo de solo observa-se menor variação

nos valores da concentração de spins.
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3.3.1.4 Espectroscopia de 13C RMN

A espectroscopia de RMN permite a identificação de grupos químicos e

obtenção direta de características estruturais dos AH (Wilson, 1987; Preston, 1996).

A Figura 3.5 mostra os espectros de l3C VACP-MAS RMN dos AH utilizados.

PD1

PD2

CM3

PC4

PD5

ST6

300 200 100

ppm

o -100

Figura 3.5 - Espectros de 13e RMN dos ácidos húmicos no estado sólido utilizando
a técnica VACP-MAS.
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Os dados de RMN confirmam a grande heterogeneidade química dos AH,

conforme tem sido reportado na literatura (Stevenson, 1994; Preston, 1996; Knicker

et ai., 1996; Zech et ai., 1997). Apesar de possuírem basicamente os mesmos tipos de

grupos funcionais, os AH utilizados possuem áreas diferentes nos espectros,

sugerindo diferenças nas quantidades destes grupos entre cada amostra. O espectro

da amostra ST6 difere mais das demais amostras, as quais apresentam um

comportamento espectral similar a outros AH extraídos de solos brasileiros (Perez et

ai., 2004). A Tabela 3.7 apresenta os valores das áreas relativas dos espectros de

cada grupo funcional dos AH.

Tabela 3.7 - Porcentafem da área de cada agrupamento químico em relação à área
total nos espectros de I C VACP-MAS RMN dos ácidos húmicos.

Amostra

Grupos funcionais
PDlPD2eM3PC4PD5ST6

Alqui! C

24,325,824,128,927,431,0

O-Alquil C

12,112,911,913,314,410,3

di-O-Alqui! C

22,121,823,126,628,217,3

AromC

19,417,819,014,213,723,6

O-Arom

6,36,06,95,55,75,5

COO

11,010,710,89,88,98,5

CO

4,64,74,11,51,63,3

Da Tabela 3.7 é observado que, invariavelmente, os AH possuem caráter mais

alifático do que aromático. A partir das áreas relativas calculou-se a aromaticidade

ifa) e a polaridade (P), segundo as razões apresentadas no item 3.2.3.4. Estes valores

são apresentados na Tabela 3.8.
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Tabela 3.8 - Aromaticidade (fa) e polaridade (P) dos ácidos húmicos, fomecida pela
quantificação da área dos espectros obtidos por 13CVACP-MAS RMN.

Amostra fa P

PDl
PD2
CM3
PC4
PD5
ST6

0,26
0,24
0,26
0,20
0,19
0,29

1,28
1,29
1,32
1,32
1,43
0,82

Da Tabela 3.8 observa-se que a maior variação para a aromaticidade foi

encontrada para as amostras PD5 e ST6 (aproximadamente 53%). Para a polaridade a

maior variação foi de aproximadamente 74%, também sendo para as amostras PD5 e

ST6. Analisando apenas o solo Oxisol, a variação da aromaticidade foi de no

máximo 8% e, para a polaridade de no máximo 3%. Para o solo Podzólico Vermelho

Escuro esta variação foi de no máximo, 5% e 8%, para a aromaticidade e polaridade,

respectivamente. Com isto, os valores de Ia e P, somente tem alguma variação

significativa quando comparados AH extraídos de tipos de solos diferentes. De forma

geral, observa-se a seguinte tendência com relação à aromaticidade: ST6 > PDl ==

PD2 == CM3 > PC4 == PD5.

3.3.2 Correlação entre as informações obtidas pela análise elementar e pelas

análises espectroscópicas

A Tabela 3.9 apresenta os valores de todos os parâmetros fornecidos pela

análise elementar (razão atômica H/C e O/C) e pelas espectroscopias de RPE

(concentração de spins) e de 13CRMN (aromaticidade ifa) e polaridade (P)), as quais

foram utilizadas para caracterização dos AH.
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Tabela 3.9 - Valores dos parâmetros fornecidos pela análise elementar (razões
atômicas H/C e O/C) e pelas espectroscopias de UV -visível (razão E4IE6), RPE(concentração de spins) e I3C RMN VACP-MAS (aromaticidade ifa) e polaridade(P» dos ácidos húmicos (AH). Amostras de AHParâmetros PDl

PD2CM3PC4PD5ST6
H/C

1,031,041,081,231,320,76

O/C

0,560,530,520,570,680,44

E4IE6

4,764,844,955,165,094,14

Spins

5,445,026,033,652,9110,45

Ia

0,260,240,260,200,190,29

P

1,281,291,321,321,430,82

A Tabela 3.10 apresenta as correlações entre os parâmetros H/C, E4IE6,

concentração de spins eIa, os quais estão relacionados com a aromaticidade dos AR

0,96

Spins

-0,87

-0,85

Tabela 3.10 - Coeficiente de correlação linear (R) entre a razão atômica H/C, razão
E4IE6, concentração de spins (Spins) e aromaticidade ifa), fornecidas pela análise
elementar, espectroscopia de UV-visível, RPE e I3C RMN.

R* H/C E4IE6

E4IE6 0,95

Spins -0,91

~a -0,94

*Probabilidade (p) de R=O ~ 0,03.

O melhor ajuste foi linear e em todos as correlações obtiveram-se bons

valores para o coeficiente de correlação linear (R). Os bons valores de R, com a
I

correlação sendo direta ou inversa, de acordo com a informação que cada parâmetro

fornece, sugerem uma mesma tendência com relação à aromaticidade entre os AR

Com relação à polaridade, é possível correlacionar os parâmetros O/C e P.

Pelo ajuste linear obteve-se R=O,83, sugerindo apenas uma mesma tendência com
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relação aos dois parâmetros correlacionados e, conseqüentemente, à polaridade dos

AH.

De forma geral, as boas correlações encontradas entre todos os parâmetros

fornecidos pelas diferentes técnicas utilizadas diminuem a probabilidade da

correlação ser casual, ou seja, sem causa e efeito.

3.4 CONCLUSÕES

Com o objetivo de caracterizar os AH utilizou-se a análise elementar e as

espectroscopias de UV -visível, RPE e l3C VACP-MAS RMN. A partir dos dados da

análise elementar foram obtidas as razões atômicas O/C e H/C. Da espectroscopia de

RPE foi analisada a concentração de spins e de l3C VACP-MAS RMN obteve-se

informações sobre grupos funcionais. A partir destas informações, foi possível a

obtenção de características como a aromaticidade e a polaridade. Os AH somente

apresentaram uma variabilidade mais significativa, com relação à aromaticidade e

polaridade, quando comparados AH extraídos de tipos de solos diferentes.

Invariavelmente, a amostra ST6 apresentou maior aromaticidade e menor polaridade.

De forma geral, entre os AH extraídos de solos brasileiros, observou-se que as

amostras extraídas do solo Oxisol (PC 1, PC2 e CM3) apresentaram maior

aromaticidade e menor polaridade do que as extraídas do solo Podzólico Vermelho

Escuro (PC4 e PD5).
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4 AVALIAÇÃO DA CONFORMAÇÃO ESTRUTURAL DE SUBSTÂNCIAS

HÚMICAS UTILIZANDO A METODOLOGIA DE MARCADOR DE SPIN

4.1 INTRODUÇÃO

o entendimento da dinâmica conformacional das substâncias húmicas (SH)

toma-se importante, pois esta dinâmica pode influenciar na biodisponibilidade,

mobilidade e destino de compostos orgânicos antropogênicos no ambiente (Conte &

Piccolo, 1999). Dependendo da conformação estrutural, as SH podem influenciar

diferentemente na capacidade de reter compostos orgânicos (Ahmad et aI., 2002; Hur

& Schlautman, 2003), influenciando na ativação, neutralização ou degradação destes

compostos (Avena & Wilkinson, 2002).

Wershaw (1999), em estudos de agregação molecular para SH, propôs uma

estrutura onde agregados mistos de moléculas anfifílicas interagem por ligações de

hidrogênio e interações hidrofóbicas, possuindo interior hidrofóbico e superficie

hidrofílica. Contudo, a dinâmica conformacional das SH e os fatores que influenciam

esta dinâmica, como por exemplo, a concentração (Guetzloff & Rice, 1994; Chien et

aI., 1997) e métodos de análise (Varga et aI., 2000), além do modelo estrutural

(Clapp & Hayes, 1999, Hayes & Clapp, 2001) e dos mecanismos de interação, são

ainda pontos de controvérsias (Simpson et aI., 2003).

Geralmente, estudos sobre as interações com SH são realizados sob condições

de equilíbrio ou pseudo-equilíbrio como, por meio de medidas de fluorescência

(Jones & Indig, 1996), por meio de medidas de turbidez (Senesi et aI., 1997), por

meio das análises de curvas de interação iônica (Brown et aI., 1999), por meio de

isotermas de adsorção (Namjesnick-Dejanovic et aI., 2000) e por dados de
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espalhamento de luz (Manning et ai., 2000). Experimentos examinando a dinâmica

dos processos são menos freqüentes, embora haja alguns estudos da cinética de

interação das SH com: i) sondas fluorescentes (Ragle et ai., 1997; Engebretson et ai.,

1998; Wandruszka, 1998); ii) superficies óxidas por meio da reflectometria (Ave na

& Koopal, 1999); iii) a atrazina por meio de medidas de relaxação magnética

utilizando a Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (Chien et ai., 1997). Entretanto,

a dinâmica conformacional ainda não é totalmente entendida.

Segundo Varga et ai. (2000), o modelo estrutural com conceito micelar

(Tanford, 1973) para SH não pode ser confirmado unicamente pelas variações de

retenção de volume com a adição de ácidos orgânicos por meio da cromatografia por

exclusão de tamanho, conforme havia sido mostrado por Piccolo et ai. (1996b).

O trabalho de Ferreira et ai. (2001) foi o primeiro a utilizar a Ressonância

Paramagnética Eletrônica (RPE) em conjunto com a metodologia de marcador de

spin em estudos sobre SH, fornecendo informações sobre a conformação estrutural e

propondo a existência de dois tipos de sítios hidrofóbicos no ácido húmico (AH)

dependentes do pH. Os resultados obtidos por Ferreira et ai. (2001) mostraram a

potencial idade da metodologia de marcador de spin na obtenção de informações

sobre SH.

Com o intuito de obter mais informações sobre SH utilizando a metodologia

de marcador de spin, este capítulo teve como objetivo analisar a ocorrência de outros

tipos de interações nos sítios hidrofóbicos, observando a influência do pH e da

concentração iônica do meio, do tempo de hidratação, da concentração e do tamanho

molecular das SH na estruturação destes sítios. Com relação ao tamanho molecular,

há trabalhos determinando as características químicas de frações com diferentes

tamanhos moleculares (Christl et ai., 2000; Araújo et ai., 2002; Li et ai., 2004) e a
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influência na interação com espécies metálicas (Sargentini Jr. et ai., 2001). No

entanto, trabalhos analisando a influência do tamanho molecular na conformação

estrutural das SH são ainda incipientes.

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS

4.2.1 Amostras de ácido húmico e ácido júlvico

o solo utilizado para extração do ácido húmico (AH) foi o Podzólico

Vermelho Escuro coletado no campo experimental da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS), localizado em Eldorado do Sul/RS (Tabela 3.1). A fração

de ácido fúlvico (AF) foi extraída do solo Latossolo Roxo, coletado na Fazenda de

Ensino e Pesquisa da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da

UNESP/Campus Jaboticabal/SP. Para extração foi utilizado o procedimento sugerido

pela IHSS (Intemational Humic Substances Society) (Stevenson, 1994).

Na preparação das suspensões de AH foi utilizada água deionizada para

minimizar a presença de íons paramagnéticos. Para a obtenção das suspensões de

AH, concentrações pré-definidas (em g L-I) foram deixadas sob agitação constante

por 5 dias à temperatura ambiente. O mesmo procedimento foi utilizado para a

obtenção das soluções aquosas de AF, com agitação por 1 dia. No caso do AH foi

utilizada a parte em suspensão para interação com os marcadores de spin.

Para a obtenção das frações com diferentes tamanhos moleculares, o AH foi

fracionado utilizando o sistema de fracionamento seqüencial por ultrafiltração com

base no tamanho molecular, segundo a metodologia descrita por Rocha et aI. (2000).

As frações obtidas foram FI > 100; F2: 100-50; F3 : 50-30; F4: 30-10 e Fs < 10 kDa.
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Este procedimento foi realizado no Instituto de Química!UNESP Campus

Araraquara/SP. As amostras contendo as frações com diferentes tamanhos

moleculares foram liofilizadas. Após isto, utilizando a concentração de 3 g L-I, as

amostras foram agitadas por 5 dias, para posterior interação com o marcador de spin.

4.2.2 Marcadores de spin

Os marcadores de spin utilizados foram: a) TEMPO (2,2,6,6-tetrametil-l-

piperidina); b) 5-SASL (2-(3-carboxilpropil)4,4-dimetil-2-tridecil-3-oxazolidina); c)

16-SASL (2-(14-carboxiltetradecil)-2-etil-4,4-dimetil-3- oxazolidina); e d) 5-MSSL

(2-(4-metoxil-4-oxobutil)-4,4-dimetil-2-tridecil-3-oxazolidina). Os marcadores foram

obtidos da Sigma-Aldrich. As estruturas químicas destes marcadores estão

apresentadas na Figura 4.1.

a)

c)

b)

d)

Figura 4.1 - Estruturas químicas dos marcadores de spin. a) TEMPO; b) 5-SASL;
c) 16-SASL e d) 5-MSSL.
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As soluções aquosas dos marcadores foram obtidas a partir da evaporação dos

solventes orgânicos das soluções estoques (1 mmol L"I) do TEMPO, 5-SASL e 16

SASL (em metanol) e do 5-MSSL (em clorofórmio). As concentrações finais dos

marcadores variaram de 1 ~mol L-I a 0,1 mmol L-I, valores estes abaixo da

concentração micelar crítica (Ge et aI., 1990). O pH foi ajustado com solução de

ácido clorídrico (HCI) e de hidróxido de sódio (NaOH) e monitorado diariamente. As

soluções aquosas dos marcadores, denominadas 'referência', foram mantidas sob

agitação constante, sendo alíquotas coletadas desde minutos até dias após o preparo.

4.2.3 lnteração com os marcadores de spin

Após a evaporação dos solventes orgânicos das soluções estoques dos

marcadores de spin em um Becker, as amostras de interesse, em condições

(concentração, pH e concentração iônica) pré-estabelecidas, eram adicionadas para

interação. Após a adição, as amostras foram mantidas sob agitação constante até a

análise de RPE. O pH foi monitorado e, quando necessário, foi reajustado utilizando

solução de HCI ou de NaOH. Após manter as condições experimentais necessárias

eram coletadas alíquotas das amostras para posterior análise de RPE.

4.2.4 Delineamento experimental

Nos experimentos para avaliação da reversibilidade da conformação

estrutural do AH, o seguinte procedimento experimental foi realizado: suspensões

estoque de AH (3 g L-I) em pH 4,0 e 8,0 foram agitadas por 5 dias. Após este período

de agitação foi retirada uma alíquota (500 ~L) de cada suspensão para interação com
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os marcadores de spin por um dia, sendo realizada após este período a análise de

RPE. No volume restante das suspensões estoque foi alterado o pH de 4,0 para 8,0 e

vice-versa. Nestas condições as suspensões foram agitadas novamente por 5 dias e,

após este período, foi retirada uma segunda alíquota de cada suspensão para

interação com os marcadores por 1 dia e realizada a análise de RPE. Em seguida, o

pH de cada suspensão foi reajustado para o valor inicial, e nesta condição as

suspensões foram agitadas novamente por 5 dias. Em seguida, foi retirada uma

terceira alíquota de cada suspensão para interação com o marcador 5-SASL por 1 dia

e, posteriormente, adquirido o espectro de RPE. Um esquema do procedimento

experimental está apresentado na Figura 4.2.

~ • ~ .. !PH4"\

suspensões/ 5 dias j 5 dias jestoque "'-~ agitação ~ agitação r==l~ .~ .~
alíquota p/ alíquota p/

interação c/ 5-SASL interação c/ 5-SASL
1 dia 1 dia

.j

5 dias

agitação.

alíquota p/
interação c/5-SASL

1 dia

Figura 4.2 - Esquematização do procedimento experimental utilizado nos
experimentos para análises da reversibilidade conformacional. As apóstrofes indicam
diferentes pH para uma mesma suspensão.

Nos experimentos efetuados para analisar a influência do efeito de hidratação,

suspensões do AH foram obtidas a partir da utilização da concentração de 3 g L-I,

agitadas por períodos diferentes (aproximadamente 10 minutos e 5 dias). Suspensões

de AH também foram obtidas a partir da utilização de bicarbonato de sódio

(NaHC03) 0,01 moI L-I, com agitação por 10 minutos.

Nos experimentos para avaliação do efeito da concentração iônica do meio,

suspensões de AH foram preparadas a partir de uma solução estoque de cloreto de

sódio (NaCI) 2 moI L-I. As análises foram realizadas em pH 7,5.
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4.2.5 Análises de RPE

Os espectros de RPE foram adquiridos utilizando o espectrômetro marca

Bruker modelo EMX, operando em banda X (~9,8 GHz) com cavidade ressonante

esférica modelo ER4122 SHQ com alto Q, à temperatura ambiente. Para a obtenção

dos espectros, alíquotas das amostras 'referência' e marcadores de spinlamostras de

interesse foram colocadas em microcapilares de 50 /lL, sendo estes capilares

colocados dentro de um tubo de quartzo com 2,5 cm de diâmetro interno para

posterior análise. O volume de amostra colocado dentro do microcapilar foi de

aproximadamente 25 /lL, tomando-se o cuidado de que houvesse amostra em toda a

extensão da cavidade ressonante, de maneira que pudesse comparar as intensidades

dos espectros. Os parâmetros de análise foram: potência das microondas de 5 mW;

ganho de 1x 105, freqüência de modulação de 100 kHz e amplitude de modulação de

0,05 mT. Para as análises com o marcador 5-MSSL utilizou-se potência das

microondas de 20 mW e amplitude de modulação de 0,2 mT.

Nos experimentos quantitativos fez-se a integração dupla dos espectros de

RPE (com a linha de base corrigida e subtraído o sinal do radical livre orgânico do

AH) utilizando o software WINEPR da Bruker. As componentes em baixo campo

foram escolhidas por serem menos influenciadas pela presença do sinal do radical

livre orgânico inerente das SH e que está na mesma posição da linha hiperfina M1 =0

dos marcadores de spin. Para a obtenção dos espectros simulados foi utilizado o

software NLSL e com os parâmetros magnéticos (tensor g - gxx=2,0086;

gyy=2,0063; gzz=2,0025) propostos por Ge et aI. (1990). A base teórica e os

algoritmos utilizados por este software estão apresentados em detalhe no trabalho de

Budil et aI. (1996). .....

;'.. _ G',_-J
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.3.1 Marcadores de spin

Como referência foram obtidos os espectros de RPE dos marcadores de spin

em solução aquosa. A Figura 4.3 apresenta os espectros de RPE dos marcadores

TEMPO, 5-SASL e 16-SASL. Os valores da constante hiperfina (ao) foram de

1,72 mT (TEMPO) e de 1,57 mT (5-SASL e 16-SASL) e do tempo de correlação (Te)

< 10-9 s, que são valores típicos de marcador livre.

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Campo magnético (mT)

TEMPO ao=1,57 mT --5-SASL
.. ······16-SASL:

~

r-----'

:
,

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Campo magnético (mT)

a) b)

Figura 4.3 - Espectro de RPE dos marcadores de spin em solução aquosa.
a) TEMPO e b) 5-SASL e 16-SASL. A concentração final dos marcadores de spin foi
de 0,01 mmol L-I.

Para o marcador 5-MSSL, não foram observadas prontamente as linhas

hiperfinas (típicas de marcador livre) (Figura 4.4a) devido à sua baixa solubilidade

em meio aquoso. Somente foi possível observar as linhas hiperfinas deste marcador

de spin em clorofórmio (Figura 4.4b).

64



Capítulo 4 - Avaliação da conformação estrutural de SH utilizando a metodologia de marcador de spin

5-MSSL (em água) ao=I,47 mT 5-MSSL (CHCIJ

Campo magnético (mT)

340 345 350 355 360 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Campo magnético (mT)

a) b)

Figura 4.4 - Espectros de RPE do marcador 5-MSSL. a) Em água e b) em
clorofórmio (CHCh). Nos dois solventes a concentração do marcador 5-MSSL foi de
O, I mmol L-I.

Com isso, a aquisição de espectros de RPE dos marcadores de spm com

comportamento espectral (grau de imobilização, valor de ao e Te) diferente dos

adquiridos quando deles somente em água (Figuras 4.3 e 4.4a), indica a ocorrência

de interações com as SH.

4.3.1.1 1nteração entre diferentes marcadores de spin e ácido húmico

Considerando a existência de sítios com características hidrofóbicas em AH,

observada por Ferreira et ai. (2001), foi analisado o comportamento espectral de

marcadores de spin com diferentes hidrofobicidades na presença do AH. Para isso,

foram utilizados os marcadores TEMPO e 5-SASL. As análises foram feitas em

similares condições químicas (pH, concentração de AH e tempo de interação). Os

resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.5.
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1,72 mT

TEMPO

a)
No

I I I I I I I

344 346 348 350 352 354 356

Campo magnético (mT)

componente

componente fi alar~adaalargada -f\ I
5-SASL

b)

I I I 1 I I I
344 346 348 350 352 354 356

Campo magnético (mT)

Figura 4.5 - Espectros de RPE de diferentes marcadores de spin na presença da
suspensão de ácido húmico (3 g L-I) em pH 4,5 após aproximadamente 10 minutos
de interação. a) TEMPO (0,01 mmol L-I) e b) 5-SASL (0,01 mmol L-I).

É observado que para o marcador TEMPO há somente três linhas hiperfinas

com ao igual aI, 72 mT e Te < 10-9 s. Valores similares aos obtidos quando do

marcador em água, indicando que o TEMPO não está imobilizado no AH. Para

avaliar a possibilidade de que o processo de difusão seja lento, análises de RPE

foram feitas após 3 dias de interação. Contudo, não se observou qualquer alteração
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espectral que indicasse uma interação entre o marcador TEMPO e o AH após este

período (dado não apresentado). Um comportamento espectral bastante diferente foi

obtido para o marcador 5-SASL, onde é observada a sobreposição de duas

componentes, uma alargada (imobilizada) indicando que o marcador de spin está

fortemente imobilizado no AH, e uma não alargada (livre) indicando que o marcador

de spin possui maior grau de mobilidade (Figura 4.5b). O indicativo de que o

marcador TEMPO não apresentou afinidade pelo AH e a imobilização do 5-SASL no

AH, e considerando a característica mais hidrofóbica do 5-SASL, fornecem

evidências de que a interação ocorrida entre o 5-SASL e o AH é predominantemente

hidrofóbica.

Uma possível limitação do uso do marcador TEMPO é que, devido ao menor

tamanho molecular deste marcador de spin em relação ao marcador 5-SASL, pode

estar ocorrendo um equilíbrio rápido entre marcador TEMPO e o AH. Com relação

ao 5-SASL, a limitação é a presença do grupo carboxílico (COOH) na sua estrutura

química (Figura 4.1b). Esta limitação está no fato de que não é possível afirmar que o

comportamento espectral observado seja atribuído somente às interações

hidrofóbicas entre as moléculas do marcador de spin e o AH. Devido à presença

deste grupo químico, há a possibilidade de ocorrer também interações iônicas ou

ligações de hidrogênio entre o marcador 5-SASL e o AH. A utilização do marcador

5-MSSL limita a ocorrência destes tipos de ligações e aumenta a probabilidade de

interações hidrofóbicas entre o marcador de spin e AH (Ge et aI., 1990) e exclui a

possibilidade de equilíbrio rápido entre marcador de spin e o AH, pois possui

tamanho molecular similar ao marcador 5-SASL.

A Figura 4.6 apresenta espectros de RPE do marcador 5-MSSL na presença

do AH em diferentes pH.
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componente componente

imobilizada ~e i~T !\
pH 4,7

após 1 dia

a)

pH 7,5
após 7 dias

Figura 4.6 - Espectros de RPE do marcador 5-MSSL (0,1 mmol L-I) na presença da
suspensão de ácido húmico (3 g L-I) em diferentes pH e tempos de interação.
a) 1 dia em pH 4,7 e b) 7 dias em pH 7,5.

Como qualquer sinal de RPE do marcador 5-MSSL com características de

marcador imobilizado nas suspensões de AH indica uma interação entre o marcador

e o AH, esses resultados indicam que a interação ocorre por meio de interações

hidrofóbicas. Além disso, observa-se que o comportamento espectral do 5-MSSL é

similar ao do marcador 5-SASL, sugerindo que o grupo COOH não está envolvido

na interação com o AH.

4.3.2 Influência de parâmetros experimentais na interação entre marcador de spin

e ácido h úmico

4.3.2.1 pH

A Figura 4.7 mostra espectros de RPE do marcador 5-SASL na presença do

AH em diferentes pH e seus respectivos espectros simulados. Nestes espectros é

observado que a componente imobilizada e livre variam significativamente em

intensidade uma em relação à outra, dependendo do pH. A imobilizada é mais

evidente em meio ácido, principalmente em pH:S5,5. Em pH>6,5, as três linhas
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hiperfinas (componente livre) tomam-se mais evidente e são típicas de marcador com

maior grau de mobilidade (ao = 1,58 mT e Te <10-9 s).

componente
componente livre
imobilizada (lI)

(I) ,_ t
-- experimental

-- simulado

pH

3,9

~1...J1_r----

4,5

5,5

6,5

7,6

r

340
I

3~ 3~ 3~

Campo magnético (mT)

1

360

Figura 4.7 - Espectros de RPE experimental (em preto) e simulado (em vermelho)
do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença da suspensão de ácido húmico
(3 g L-I) em diferentes pH (referenciados na figura). As análises foram feitas após
aproximadamente 10 minutos de interação.
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A partir da simulação dos espectros de RPE adquiridos, foi obtida uma

estimativa da população de moléculas do marcador 5-SASL associada à componente

imobilizada. Desta forma, obteve-se uma estimativa da quantidade de sítios

hidrofóbicos menos expostos ao meio aquoso (internos) em função do pH (Figura

4.8).

100

80

60

40

20

o

•

3,9 4,5 5,5 6,5

pH

7,6 8,1

Figura 4.8 - Porcentagem relativa de moléculas do marcador 5-SASL
(0,01 mmol L-I) nos sítios hidrofóbicos menos expostos ao meio (internos) do ácido
húmico (3 g L-I) em função do pH.

Por estes dados observa-se que, em pH próximo de 5, começa a ser

evidenciada a diminuição destes sítios e que em pH 8,1, não há indicativos de sua

existência. Ferreira et aI. (2001) propuseram como uma possível explicação para a

influência do pH na formação de sítios hidrofóbicos, a protonação e desprotonação

de grupos funcionais dos AH, tais como, os grupos carboxílicos (COOH), e a

conseqüente influência na conformação estrutural. Para pH:S5, a maior parte dos

grupos funcionais estão protonados, minimizando a repulsão e1etrostática e

permitindo a ocorrência de ligações de hidrogênio. Nesta situação, a conformação

estrutural dos AH está menos expandida e favorece a estruturação de sítios
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hidrofóbicos mais protegidos do meio aquoso. Nestes sítios, devido a ausência de

água, o marcador possui baixa mobilidade. Para pH>5, começa a ocorrer a

desprotonação dos COOH, tomando-os íons carboxilatos (COO-), resultando no

aumento na repulsão eletrostática entre as cargas dos grupos funcionais. Nesta

situação, a conformação estrutural dos AH está mais expandida, desfavorecendo a

estruturação de sítios hidrofóbicos internos. Os dados quantitativos obtidos neste

trabalho mostram que a diminuição dos sítios hidrofóbicos internos começa a ser

evidenciada em pH próximo do valor de pKa dos COOH das SH (em tomo de 5)

(Stevenson, 1994), confirmando a forte influência destes grupos funcionais. O

decréscimo não tão acentuado na quantidade de sítios hidrofóbicos internos, próximo

do valor de pKa dos COOH, sugere que estes grupos ácidos estão distribuídos em

diferentes estruturas químicas no AH.

Outra explicação, porém menos plausível, é a mudança conformacional da

estrutura do AH causada pela presença do marcador de spin. Esta última hipótese é

pouco provável, levando-se em consideração a baixa concentração e a característica

pouca reativa das moléculas de marcador de spin (Campbell & Dwek, 1984).

4.3.2.1.1 Avaliação da reversibilidade da conformação estrutural do ácido húmico

No item 4.3.2.1 foi observada a forte influência do pH na conformação

estrutural do AH. No entanto, é importante também avaliar se as alterações

conformacionais apresentam comportamento reversível. A Figura 4.9 apresenta os

experimentos de reversibilidade, conforme procedimento descrito no item 4.2.4.
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-pH8
- - -- pH 8'

....... pH 8"

~I....,.......-.,~. ---.-, ---T"". ~, --..-. -',~.---'-, ---T"". ~, ~ • ....,'..---.·~I---...· ---.,

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Campo magnético (mT)

Figura 4.9 - Espectros de RPE (normalizados) do marcador 5-SASL
(0,01 mmol L-I) na presença da suspensão de ácido húmico (3 g L-I). Análises
realizadas após I dia de interação em pH 8,0. Na legenda do gráfico, as apóstrofes
indicam que as análises foram feitas sempre no mesmo pH, porém as suspensões de
ácido húmico nermaneceram em pH 4,0 por 5 dias antes de interagir com o marcador
de spin.

Pelos espectros de RPE adquiridos em pH 8,0, não se observa a componente

imobilizada associada aos sítios hidrofóbicos menos expostos ao meio aquoso,

indicando que a conformação estrutural está expandida. A permanência da suspensão

de AH por um período de 5 dias em meio ácido (pH 4,0), ou seja, na conformação

menos expandida, não influenciou no comportamento espectral.

Foi observado um comportamento similar quando as análises foram feitas em

pH 4,0. Apesar da suspensão de AH ter permanecido na conformação estrutural mais

expandida (em pH 8,0), sempre foram detectados os sítios hidrofóbicos internos

ajustando o pH para 4,0. A partir da quantificação das áreas das componentes

imobilizada e livre do marcador de spin obteve-se uma estimativa da quantidade de

moléculas imobilizadas nos sítios hidrofóbicos internos. A quantificação foi feita por
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meio da comparação da área da componente imobilizada (I) em relação à da livre (lI)

(Figura 4.7), sendo esta estimativa fomecida pelo cálculo da razão I/(I+II). Assim,

esta razão varia de O aI, e quanto maior o seu valor maior a quantidade de moléculas

de marcador de spin imobilizadas, ou seja, associadas a componente imobilizada. Os

dados mostraram que apesar da suspensão ter permanecido em pH 8,0 por 5 dias,

uma vez retomado ao pH 4,0, a maioria das moléculas do marcador de spin se

imobilizam no AH (Figura 4.10). Isto sugere, não ter havido alterações significativas

na capacidade de formação de sítios hidrofóbicos internos devido à permanência do

AH na conformação mais expandida. Com isso, os resultados indicam que a

conformação estrutural apresenta comportamento de reversibilidade.

1,1

1,0

0,9

0,8

Q 0,7
•...•

± 0,6"-'
~ 05o '
lCli 04
~ '
~ 0,3

0,2

0,1

0,0
4 4'

pH

4"

Figura 4.10 - Razão entre a área da componente imobilizada (I) e a soma de I e da
componente livre (lI), definida como razão I/(I+II). As áreas foram retiradas dos
espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença da suspensão de
ácido húmico (3 g Cl) adquiridos após 1 dia de interação. No eixo x, as apóstrofes
indicam que as análises foram feitas sempre no mesmo pH (4,0), porém as
suspensões de ácido húmico permaneceram em pH 8,0 antes de interagirem com o
marcador de spin.
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4.3.2.2 Tempo de hidratação

A Figura 4.11 mostra os espectros de RPE do marcador 5-SASL na presença

da suspensão de AH obtida após 5 dias de agitação em tomo de pH 4,5. A análise foi

feita após aproximadamente 10 minutos de interação.

componente
livre

componente \
imobilizada~

I I I I' I • I • I '
344 346 348 350 352 354

Campo magnético (mT)

Figura 4.11 - Espectro de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
da suspensão de ácido húmico (3 g L-I) obtida após 5 dias de agitação em pH 4,5.
Análise de RPE realizada após aproximadamente 10 minutos de interação.

Os dados mostram que após o período aproximado de 10 minutos de

interação já foi observada a componente imobilizada típica de marcador de spin com

baixa mobilidade molecular. Isto sugere que os sítios hidrofóbicos internos estavam

estruturados e facilmente acessíveis às moléculas do marcador de spin. A baixa

intensidade da componente livre indica que a maioria das moléculas do marcador de

spin está imobilizada nos sítios hidrofóbicos internos do AH. Um comportamento

espectral bastante diferente foi obtido quando a suspensão foi agitada em condições

similares de pH (aproximadamente 4,0) e com concentrações de 3 g L-I, porém por

somente por 10 minutos (Figura 4.12).
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Figura 4.12 - Espectro de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
de suspensões de ácido húmico (3 g L-I) obtida a partir de 10 minutos de agitação em
pH 4,0. A análise de RPE realizada após aproximadamente 10 minutos de interação.

Na Figura 4.12 não se observa a componente imobilizada indicando a

imobilização do marcador de spin nos sítios hidrofóbicos internos, apesar das

condições serem apropriadas para que isto ocorra (pH :::;;4,5 e concentração de 3 g L-I

de AH). Pelo espectro de RPE são detectadas somente as três linhas típicas de

marcador livre. Considerando que a única diferença na preparação das suspensões de

AH que interagiram com o marcador de spin (Figura 4.11 e 4.12) foi o tempo de

agitação (5 dias ou 10 minutos, respectivamente), isto sugere a influência do tempo

de hidratação do AH na estruturação dos sítios hidrofóbicos.

Para avaliar a relação entre a rápida imobilização do marcador de spin e a

hidratação das amostras de AH, foi preparada uma solução a partir da agitação da

amostras de AH em pH próximo de 8 (utilizando solução de NaHC03) por 10

minutos e reajustado o pH para 4 com solução de HCI. Após isto, permitiu-se a

interação com o marcador de spin por 10 minutos para posterior análise de RPE

(Figura 4.13).
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Figura 4.13 - Espectro de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
da suspensão de ácido húmico (3 g L-I). Para obter esta suspensão a amostra de ácido
húmico foi dissolvida em solução de bicarbonato de sódio (NaHC03) (pH em tomo
de 8) agitada por 10 minutos e reajustado o pH para aproximadamente 4 com solução
de ácido clorídrico (HCI). A análise de RPE foi realizada após aproximadamente 10
minutos.

Na Figura 4.13 observa-se a componente imobilizada, indicando que o

marcador de spin está imobilizado no AH. Este comportamento espectral é similar ao

obtido quando a suspensão foi obtida após 5 dias de agitação e sem a utilização de

NaHC03 (Figura 4.11).

Assim, utilizando mesmo tempo interação, porém com as suspensões de AH

obtidas em condições químicas distintas, os espectros foram bastante diferentes

(Figura 4.11 e 4.12). Isto sugere que a imobilização do marcador de spin depende

mais da condição química em que se encontra o AH do que do tempo de interação.

Uma possível explicação para estes experimentos é que quando a suspensão de AH é

obtida em meio alcalino, a conformação mais expandida facilita a hidratação da

estrutura, o que explica em parte a solubilidade dos AH observada em meio alcalino

(Stevenson, 1994). Neste processo de hidratação ocorre a estruturação dos sítios
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hidrofóbicos, O que está de acordo com a não observação destes quando o tempo de

preparação da suspensão foi muito curto, ou seja, insuficiente para formação dos

sítios hidrofóbicos.

Desta forma, os dados sugerem que a imobilização do marcador de spin pode

estar mais associada com a hidratação do AH e, conseqüentemente, da estruturação

dos sítios hidrofóbicos, do que com o tempo de interação entre o marcador de spin e

o AR.

4.3.2.3 Concentração iônica

A Figura 4.14 apresenta os espectros de RPE do marcador de 5-SASL na

presença de AH (3 g L-I) em pH próximo de 7,5 e com diferentes valores de

concentração iônica, variando-se a concentração de cloreto de sódio (NaCI) do meio.

Os espectros de RPE mostram que o aumento da concentração iônica do meio

induziu ao aumento da quantidade de sítios hidrofóbicos internos, verificado pelo

surgimento da componente imobilizada. Esta alteração espectral ocasionou a

variação dos valores estimados da razão I/(I+II) (Tabela 4.1). Desta tabela observa-se

que, estando a suspensão de AH em valores pH próximos (em tomo de 7,5), a razão

I/(I+II) apresenta valores significativamente diferentes devido à presença do NaCl.

Os valores para a razão I/(I+II) foram de aproximadamente 0,5 e 0,9, quando da

ausência e presença de NaCI (2 moI L-I), respectivamente. O valor de 0,9 para a

razão I/(I+II), quando da presença de NaCI (2 moI L-I), é similar ao valor obtido

(aproximadamente 1,0) quando a análise foi feita em pH 4,5 sem a presença de NaCl.
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concentração
NaCI

-I

OmoIL

0,1 moI L-I

0,5 moI L-I

1,0 moI L-I

2,0 moI L-I

....., ---.----.-,---.---.,,.--.-- .•.., ---'--, -.... --.,---,.~,...., ---.-.--r,
342 344 346 348 350 352 354 356

Campo magnético (mT)

Figura 4.14 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
da suspensão de ácido húmico (3 g L-I) em pH 7,5 com diferentes concentrações de
cloreto de sódio (NaCl) (referenciadas na figura).
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Tabela 4.1 - Razão entre a área da componente imobilizada (I) pela soma de I e da
componente livre (lI) (razão I/(I+II)) obtida dos espectros de RPE do marcador 5
SASL (0,01 mmol L"I) na presença da suspensão de ácido húmico (AH) em
diferentes concentrações de cloreto de sódio (NaCO e de pH.

Concentração de NaCI Concentração de AH pH Razão 1/(1+11)

(moi L-I) (g L-I)
O 3,0 4,5 1,0
O 3,0 7,6 0,5

2,0 3,0 7,5 0,9

Wandruszka (1998), utilizando a espectroscopia de fluorescência, observou

fenômeno semelhante em experimentos com variação da concentração iônica.

Fazendo uma abordagem das SH como uma macromolécula de natureza polimérica,

Wandruszka (1998) observou acréscimo de microambientes intramoleculares

hidrofóbicos com a adição de sais, e atribui esse fenômeno à neutralização das cargas

negativas, oriundas dos COO", pelo cátion Na +, provenientes da dissociação do sal.

Conforme mostrado no item 4.3.2.1, o pH influenciou fortemente na conformação

estrutural do AH, influindo na quantidade de sítios hidrofóbicos internos. A maior ou

menor influência foi atribuída a protonação (em pH~5) e desprotonação (pH>5) dos

grupos ácidos, principalmente os COOH e, conseqüentemente, a uma menor ou

maior repulsão eletrostática entre os íons coa-o Com isso, estes experimentos dão

mais sustentação aos dados que mostraram a influência dos íons caa- na

conformação estrutural do AH, corroborando com os resultados obtidos por

Wandruska (1998), os quais sugeriram que também a concentração iônica pode

influenciar na conformação estrutural das SH. Contudo, Wandruska (1998) utilizou

concentrações menores de AH «10 mg L-I) do que as utilizadas nestes experimentos

(3 g L-I), propondo que a adição de sais favoreceu a formação de microambientes

intramoleculares hidrofóbicos. Neste trabalho, não há dados experimentais que

permitam fazer uma abordagem polimérica das SH e avaliar a existência de sítios
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hidrofóbicos de natureza intramolecular, porém observa-se que adição de saIS

favoreceu a estruturação de sítios hidrofóbicos capazes de imobilizar o marcador de

spm.

A formação de sítios hidrofóbicos com o aumento da concentração iônica

observada neste trabalho não corrobora com os resultados de Schlautman & Morgan

(1993), os quais observaram uma diminuição da interação entre compostos orgânicos

apoIares quando o aumento da concentração iônica do meio, utilizando a

metodologia de supressão de fluorescência. O decréscimo da interação foi explicado

com base na diminuição do tamanho das regiões hidrofóbicas das SH ocasionada

pela constrição entre cargas elétricas. Analisando os resultados obtidos neste

trabalho, se tal mecanismo ocorresse, o marcador de spin seria "expulso" dos sítios

hidrofóbicos e, não estando imobilizado no AH, apresentaria o aspecto de marcador

livre, o que não foi observado (Figura 4.14).

4.3.2.4 Frações baseadas no tamanho molecular

o AH foi fracionado em 5 frações com tamanhos moleculares diferentes (F I >

100; F2 : 100-50; F3 : 50-30; F4 : 30-10 e F5 < 10 kDa). As Figuras 4.15 e 4.16

apresentam os espectros de RPE do marcador 5-SASL após interação com as frações

FI, F4 e F5 em pH 4,5 e 6,5, respectivamente.

Pela análise dos espectros de RPE constata-se que em ambos pH o

comportamento espectral foi semelhante aos obtidos com o AH não fracionado

(Figura 4.7), havendo as componentes imobilizada e livre, sendo estas mais ou

menos evidente dependendo do pH. Este comportamento espectral foi discutido no

item 4.3.2.1 e está associado à existência de sítios hidrofóbicos no AR Para pH 4,5
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(Figura 4.14) observa-se que entre as frações FIe F4 os espectros são similares e,

embora não apresentados, o comportamento espectral das frações F2 e F3 foi

semelhante às frações FIe F4. Um comportamento espectral um pouco diferente foi

observado para a fração F5, para a qual observa-se que a componente livre é mais

evidente em relação à imobilizada. Esta alteração sugere que, para esta fração, há um

decréscimo de sítios hidrofóbicos menos expostos ao meio aquoso.

componente
componente livre
imobilizada"

I • I • I • I ' I ' I ' I • ( • I ' I
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Campo magnético (mT)

Figura 4.15 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
das suspensões das frações de ácido húmico (3 g L-I) com diferentes tamanhos
moleculares (FI>100; F4:30-10 e F5<1O kDa), em pH 4,5.

Em pH 6,5 (Figura 4.16), o comportamento espectral é também semelhante

ao obtido quando do AH não fracionado em diferentes tamanhos mo1eculares. Os
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espectros dão indícios da componente imobilizada, porém sendo mais evidente a

componente livre. Novamente, somente para a fração Fs há uma pequena diferença

com relação às demais frações, para a qual o indício de sítios hidrofóbicos menos

expostos ao meio aquoso (internos) é ainda menos evidente.

I ' I I I ' I • I • I • I • I • I ' I

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Campo magnético (mT)

Figura 4.16 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
das suspensões das frações de ácido húmico (3 g L-I) com diferentes tamanhos
moleculares (FI>100; F4:30-10 e Fs<10 kDa), em pH 6,5.

Alguns trabalhos têm mostrado diferenças na composição química das SH

entre frações com diferentes tamanhos moleculares, principalmente com relação à

presença de estruturas aromáticas e alifáticas (Tombácz, 1999; Christl et aI., 2000;

Rosa et aI., 2001; Araújo et aI., 2002; Wong et al., 2002; Duarte et al., 2003; Rocha
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& Rosa, 2003; Li et ai., 2004). Nos trabalhos em que foram analisados AH de solo

(Christl et ai., 2000; Li et ai., 2004) (mesma origem do AH fracionado neste

trabalho), a tendência observada foi uma maior quantidade de carbono alifático para

as frações maiores e uma maior quantidade de carbono aromático para as frações

menores. Nas frações menores, além dos aromáticos, foi observado maior quantidade

de grupos contendo oxigênio. Desta forma, embora existam diferenças significativas

na composição química entre as frações, tanto nas menores quanto nas maiores

frações, observou-se a presença de estruturas com características hidrofóbicas. Uma

hipótese para explicar esses resultados é que, apesar das frações terem diferentes

tamanhos moleculares, e possivelmente características químicas diferentes, há

estruturas químicas nestas frações capazes de formar sítios hidrofóbicos para

imobilizar o marcador de spin. O indicativo de menor imobilização do marcador de

spin na fração F5, pode ser atribuído à maior quantidade de grupos polares.

Conforme apresentado no item 4.3.2, os diferentes graus de imobilização do

marcador de spin foram atribuídos às alterações da conformação estrutural, com

conseqüente estruturação de sítios hidrofóbicos no AH. Assim, os resultados deste

experimento sugerem que a dinâmica conformacional e a estruturação de sítios

hidrofóbicos no AH foram pouco influenciadas pelo tamanho molecular, ao menos

até 10 kDa.

4.3.2.5 Concentração de ácido húm;co

Com o objetivo de avaliar a influência da concentração de AH na estruturação

de sítios hidrofóbicos, foram feitos experimentos com a variação da concentração de

AH. Os resultados estão apresentados na Figura 4.17.

83



Capítulo 4 - Avaliação da conformação estrutural de SH utilizando a metodologia de marcador de spin

100

80

60

40

20

o
0,03 0,09 0,18 0,37 0,75 1,50 3,00

Concentração de AR (g L-I)

Figura 4.17 - Áreas normalizadas das componentes imobilizada e livre obtidas após
a integração dupla dos espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na
presença da suspensão de ácido húmico (AH) (pH 4,5) com diferentes concentrações.

A obtenção das áreas relativas às componentes imobilizada e livre (Figura

4.17) mostrou que em decorrência do aumento da concentração de AH em suspensão

há um acréscimo na quantidade de moléculas de marcador imobilizadas no AH,

influindo no aumento da área da componente imobilizada, ou seja, há um acréscimo

de sítios hidrofóbicos protegidos do meio aquoso. Para concentrações abaixo de um

determinado valor (aproximadamente 0,37 g L-I) não há indicativos espectrais

significativos da imobilização do marcador, mesmo estando a suspensão de AH em

pH 4,5, o que favorece a ocorrência destes sítios. Em pH 6,5 foi observado que

somente há um indicativo da componente imobilizada em concentrações acima de

1,0 g L-I (Figura 4.18), confirmando a maior dificuldade de agregação com o

aumento do pH. Isto sugere que a estruturação de sítios hidrofóbicos mais protegidos

do meio aquoso é dependente da concentração de estruturas húmicas, e que pH
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influencia na concentração necessária para observar a imobilização do marcador de

spm.

componente

0,75 g Cl imobilizada" , 10 Cl, g

r-~~- I I 1------' I I I I I I

3M 3% 3~ 3~ 3~ 3~ 3M 3% 3~ 3~ 3~ 3~

Campo magnético (mT) Campo magnético (mT)

Figura 4.18 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença de
suspensões de ácido húmico com diferentes concentrações (referendadas no gráfico).
Análises realizadas em pH 6,5.

Foi avaliada a hipótese de que houvesse sítios hidrofóbicos mesmo em baixas

concentrações de AH, no entanto, estes sítios poderiam não estar sendo detectados

por haver muito mais moléculas de marcador de spin do que sítios hidrofóbicos. Para

isto, foi realizado um experimento onde a concentração do marcador 5-SASL foi

diminuída proporcionalmente ao decréscimo da concentração de AH. O resultado

deste experimento está apresentado na Figura 4.19.
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Figura 4.19 - Espectro de RPE do marcador 5-SASL (10 J..lmolL-I) na suspensão de
ácido húmico (0,3 g L-I), em pH 4,5.

o espectro de RPE da Figura 4.19 é similar ao obtido quando se utilizou

0,3 g L-I de AH e não se manteve a proporção na concentração entre marcador de~

spin e AH, diferenciando-se apenas pcla menor relação sinal/ruído. Com isto, a

inexistência de sítios hidrofóbicos em baixas concentrações não pode ser atribuída a

um artefato experimental. Além disto, tem-se a evidência de que as SH não sejam

macromoléculas, pois, se fossem era de se esperar que houvesse macromoléculas

capazes de imobilizar. o marcador de spin.

Com isso, há evidências experimentais de que a estruturação de sítios

hidrofóbicos depende, além do pH e da concentração iônica do meio e de estruturas

húmicas. Sugerindo que a formação dos agregados húmicos é devida principalmente

à associação de várias estruturas húmicas menores, havendo uma concentração

mínima, cujo valor é dependente do pH, que possibilite a estruturação de ambientes

hidrofóbicos que sejam capazes de imobilizar o marcador de spin. Em pH 4,5 a

agregação deve ter ocorrido predominantemente por meio do estabelecimento de
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ligações de hidrogênio. Em pH 6,5, há um desfavorecimento das ligações de

hidrogênio devido à desprotonação, principalmente dos grupos COOH. Nesta

situação a agregação deve ter ocorrido também por meio de interações hidrofóbicas.

Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Simpson (2002), que realizando

análises de difusão por IH RMN, observou que a agregação das SH dependeu da

concentração desta substância em solução. Segundo Simpson (2002), levando-se em

consideração que as análises foram realizadas em pH próximo de 12, eles

propuseram que a agregação deva ocorrer, em parte, por meio de interações

hidrofóbicas e forças de van der Waals, pois neste pH, a possibilidade de

estabelecimento de ligações de hidrogênio é minimizada.

Segundo Piccolo (2001), não é apropriado a utilização do conceito clássico de

micelas (Tanford, 1973) para moléculas de SH devido à sua heterogeneidade. Além

disto, os resultados neste trabalho mostraram significativa influência do pH na

determinação da concentração mínima necessária para agregação e estruturação dos

sítios hidrofóbicos internos. Apesar disto, há trabalhos na literatura que, por meio de

outras técnicas e metodologias, propuseram a existência de estruturas tipo micelas

para as SH (Wershaw, 1993; Guetzloff & Rice, 1994; Wandruszka, 1998). Há

trabalhos (Ragle et aI., 1997; Engebretson & Wandruszka, 1998; Wandruszka, 1998),

que utilizando baixa concentração de SH «25 mg L-I) e em meio alcalino, sugeriram

a existência de pseudomicelas com características hidrofóbicas e de natureza

intramolecular. Considerando que abaixo de 0,37 g L-I não foi possível detectar a

presença de sítios hidrofóbicos, é sugerido que os sítios observados pela metodologia

de marcador de spin não sejam de natureza intramolecular. Contudo, não é excluída a

possibilidade de existência das "pseudomicelas intramoleculares" (Wandruszka,
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1998), porém pelos dados obtidos por meio da metodologia de marcador spin elas

não foram detectadas.

4.3.3 Comportamento espectral dos marcadores 5-SASL e 16-SASL na presença

do ácido húmico

Por meio da simulação dos espectros foi possível inferir sobre a polaridade e

mobilidade do marcador de spin nos sítios hidrofóbicos. Estes dados foram obtidos

por meio da análise de ao (média das componentes do tensor hiperfino nuclear (Am

Ayy, Azz)) e de R-1 (taxa de difusão rotacional). O parâmetro dinâmico, R-1, representa a

taxa de difusão do grupo nitróxido em torno do eixo perpendicular ao eixo de

simetria de rotação.

Os resultados obtidos mostraram um bom ajuste entre o espectro

experimental e o simulado (Figura 4.20). A Tabela 4.2 apresenta os melhores valores

da simulação para as componentes do tensor hiperfino nuclear, Axx, Ayy, Azz, e das

taxas de difusão rotacional, R-1, do marcador 5-SASL em água (marcador livre), do

5-SASL e do 16-SASL na presença do AH em pH 4,5.
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experimental
simulado

5-SASL

16-SASL

3400 3450 3500 3550

Campo magnético (Gauss)

3600

Figura 4.20 - Espectros de RPE experimental (em preto) e simulado (em vermelho)
dos marcadores 5-SASL e 16-SASL na presença da suspensão de ácido húmico
(3 g L-I) em pH 4,5. A concentração de ambos os marcadores foi de 0,01 mmol L-I.

RJ. (S-l)

1,7x109

4,4xl06

21,Ox106

15,8

15,1

15,0

35,6

33,1

32,9

5,2

5,6

5,6

6,5

6,6

6,6

5-SASL (em água)

5-SASL + AR

16-SASL+ AR

Tabela 4.2 - Parâmetros obtidos da simulação dos espectros de RPE dos marcadores
de spin (5-SASL e 16-SASL) na presença da suspensão de AR. An, Ayy e Azz são as

componentes do tensor hiperfino nuclear, e Ri. a taxa de difusão rotacional *.
Amostra Axx Ayy Au ao

" (i) Os valores das componentes do tensor magnético g utilizados para simulação foram:
g". = 2,0086; gyy = 2,0063; gzz = 2,0025 (Ge et a/., 1990).

(ii) As componentes do tensor A estão em Gauss.
(iii) ao=C4".+Ayy+AzJ/3.

Com base na Tabela 4.2, observa-se que não houve alterações significativas

nos valores de An, Ayy e Azz, e conseqüentemente de ao, entre os marcadores 5-SASL

e 16-SASL na presença do AR. Isto sugere que ambos os marcadores estão em um

ambiente com a mesma polaridade. Contudo, não é possível afirmar que não há uma
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variação de polaridade dentro dos sítios, sendo necessário utilizar outros marcadores

com o grupo nitróxido em outras posições da cadeia alifática do ácido esteárico de

forma a se obter um perfil de polaridade.

Com relação ao valor de Kl, este diminui de aproximadamente 109 S·l (em

água) para valores entre 106_107 S·l (na presença do AH), indicando a significativa

diminuição da mobilidade dos marcadores de spin quando da presença do AR O

valor para R1 de 4,4x106 S·l para o 5-SASL e 21,Ox106 s·l para 16-SASL, sugere que

a mobilidade do 5-SASL é menor do que a do 16-SASL. Uma hipótese para explicar

as diferentes mobilidades é que estando o grupo polar (COOH) da estrutura química

dos marcadores de spin em contato com a água, o grupo nitróxido do 5-SASL esteja

em uma região no início do sítio com limitada mobilidade. Para o 16-SASL, o grupo

nitróxido deve estar em uma região mais no interior do sítio, onde sua mobilidade é

maior do que a do 5-SASL. A Figura 4.21 apresenta esta proposta ilustrativamente.

5-SASL 16-SASL

água ~ "cabeça polar" "--

interior do

sítio hidrofóbico ~ grupo nitróxido 5° C
doAH

a)

cadeia de-
hidrocarbonetos

do marcador

de spin
b)

grupo nitróxido 16° C

Figura 4.21- Proposta de ilustração para os marcadores 5-SASL e 16-SASL no sítio
hidrofóbico do ácido húmico, sugerindo que o marcador de spin na posição 16 tenha
maior liberdade que na posição 5.

É importante ressaltar que para uma melhor compreensão, há necessidade de

se obter mais dados experimentais (marcadores com o grupo nitróxido em outras

posições da cadeia) e simulados (Citadini et aI., 2005). Contudo, os resultados
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sugerem que compostos orgânicos apoIares com pequenas diferenças químicas em

suas estruturas podem ter mobilidades diferentes nos sítios hidrofóbicos do AR.

4.3.4 Sítios hidro/óbicos em ácido/úlvico

Os ácidos fúlvicos (AF) são solúveis em meio aquoso em qualquer pH

(Stevenson, 1994). Desta forma, eles têm grande influência no transporte e destino de

compostos orgânicos antropogênicos em sistemas aquáticos naturais (Koopal et ai.,

2001; Rocha & Rosa, 2003).

Por ter sido observado neste trabalho a influência da conformação estrutural

do AH na imobilização do marcador de spin (item 4.3.2) foi realizado um

experimento para também avaliar o comportamento conformacional do AF em

função do pH e da concentração. Os resultados obtidos são apresentados nas Figuras

4.22 e 4.23.
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pH4 pH8

I .I,I.I.I.I I.I.I.I.I.I
340

344348352356360340344348352356360

Campo magnético (mT)

Campo magnético (mT)

a)

b)

Figura 4.22 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
da solução de ácido fúlvico com diferentes concentrações (apresentadas na figura) e
pH. a) pH 4,0 e b) pH 8,0.

Os espectros mostram que a imobilização do marcador 5-SASL somente é

observada quando utilizadas concentrações de AF maiores que 5 g L-I. No item

4.3.2.5 obteve-se que a imobilização do marcador 5-SASL em presença do AH,

utilizando condições químicas similares (PH), ocorreu quando se utilizou

aproximadamente 0,5 g Cl. Desta forma, tem-se que é necessário maior

concentração de AF do que AH para observar a imobilização do marcador de spin.

Quando analisado o comportamento espectral do marcador de spin em

diferentes pH (4,0 e 8,0), porém com mesma concentração de AF (50 g L-I),
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observou-se que a imobilização do marcador de spin ocorreu somente em pH 4. Em

pH 8, a imobilização do marcador de spin somente foi observada quando se utilizou

100 g L-I. Comportamento similar foi observado, com relação à influência do pH e

da concentração de AF, quando utilizado o marcador 5-MSSL (Figuras 4.23 e 4.24),

indicando a ocorrência de interações de natureza hidrofóbica.

50 g Cl b)

I I I I 'I I I I I I I I 1

340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360

Campo magnético (mT)

Figura 4.23 - Espectros de RPE do marcador 5-MSSL (0,1 mmol L-I) na presença
da solução de ácido fúlvico com diferentes concentrações em pH 4,0. a) 5 g L-I e
b)50gL-I.

pH8,0

a)

b)

~I ~'~I~~' ~~,~-,~'~,~~,~~,~~,~~,~~,

340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360

Campo magnético (mT)

Figura 4.24 - Espectros de RPE do marcador 5-MSSL (0,1 mmol L-I) na presença
da solução de ácido fúlvico em diferentes relações. a) 5 g L-I e b) 50 g L-I. Análises
realizadas em pH 8,0.
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Esses experimentos indicam que, em relação ao AH, o AF pOSSUImaiOr

dificuldade para estruturar sítios hidrofóbicos capazes de imobilizar o marcador de

spin. Isto sugere que o AF possui maior dificuldade de agregação. Os dados

corroboram com os obtidos por Lead et ai. (2000), que pela determinação do

coeficiente de difusão por fluorescência, observaram maior dificuldade de agregação

para o AF.

Da análise de l3C VACP-MAS RMN do AF (dado não apresentado) obteve

se que a polaridade (P), obtida por meio da utilização da equação 3.2 (item 3.2.3.4),

foi de 1,77. Este valor é 1,73 vez maior (em média) que os valores de P obtidos para

as amostras de AH (capítulo 3). Isto indica que o AF possui maior quantidade de

grupos funcionais com características polares do que o AH. Este dado corrobora com

trabalhos reportados na literatura (Stevenson, 1994, Gondar et ai., 2005; Piccolo et

ai., 2005) mostrando que os AF possuem maior quantidade de grupos hidrofílicos do

que os AH. Com isto, o maior caráter hidrofílico dos AF pode explicar a sua maior

dificuldade de agregação e estruturação de sítios hidrofóbicos.

A partir da simulação dos espectros de RPE do marcador 5-SASL em

presença do AF, foi observado que o melhor ajuste na simulação dos espectros foi

obtido quando foram utilizadas duas componentes, definidas componente 1 e 2

(Figura 4.25).
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- experimental
-simulado

--cotq)onente 1
--cotq)onente 2

r

3400
T

3450
T

3500
T

3550
1

3600

Campo magnético (Gauss)

Figura 4.25 - Espectro de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença
da solução de ácido fiílvico (100 g L-I) em pH 4,0 (em preto). Em azul está o sinal
simulado, em verde a componente 1 e em azul a componente 2.

A partir da simulação dos espectros de RPE foram obtidos os valores da

constante hiperfina (ao) e das taxas de difusão rotacional (R.L) (Tabela 4.3).

Tabela 4.3 - Parâmetros obtidos da simulação dos marcadores de spin. A:a, Ayy e Azz

são as componentes do tensor hiperfino nuclear, R.L a taxa de difusão rotacional e
(Pap. (%)) a porcentagem de moléculas do marcador de spin em cada componente*.

Componente Axx Ayy Az; ao R.L (S-l) Pop. (%)

1 6,5 5,2 33,6 15,1 3,8x 106 9,4

2 6,6 5,6 30,5 14,2 35,5x106 90,6

*(i) Os valores das componentes do tensor magnético g utilizados para simulação foram:
gJCC= 2,0086; gyy = 2,0063; gu = 2,0025 (Ge et 01., 1990).

(ü) As componentes do tensor A estão em Gauss.
(ili) ao=(AJCC+Ayy+A.J/3.

A Tabela 4.3 mostra que as componentes 1 e 2 apresentaram diferentes

valores de ao e R.L. A existência de duas componentes e os diferentes valores de ao e

R.L sugerem a existência de dois sítios hidrofóbicos com características diferentes. Os
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sítios associados à componente 1 possuem maior polaridade e os sítios associados à

componente 2 possuem menor polaridade. Contudo, os valores de ao e RJ. da

componente 1 são bastante similares aos obtidos para a componente imobilizada do

marcador 5-SASL em presença do AH (Tabela 4.2), diferentemente da componente

2. Assim, uma outra possibilidade para explicar a existência da componente 2 em

presença do AF é que esta seja devido a interações dipolares ou de troca (Weil et ai.,

1994) entre os próprios marcadores de spin. Esta possibilidade é plausível, pois os

espectros simulados do 5-SASL em presença do AH também apresentaram duas

componentes, porém, uma indicando marcador livre. Considerando a maior

complexidade estrutural do AH (Stevenson, 1994; Clapp & Hayes, 1999; Simpson,

2002) e a menor concentração utilizada nos experimentos (3 g L-I) em relação aos

100 g L-I do AF, é mais provável para o AH a detecção de diferentes tipos de sítios

hidrofóbicos. Desta forma, é proposto que a componente 2 não está associada à

existência de sítios hidrofóbicos com características diferentes, mas sim há um

processo físico.

Apesar da observação de sítios hidrofóbicos em concentrações maiores do

que as normalmente encontradas no ambiente (Thurman & Malcolm, 1981), os

resultados trazem contribuições para o desenvolvimento de um modelo para as SH.

Neste sentido, os resultados mostraram que, assim como para os AH, os AF podem

também formar sítios hidrofóbicos. A capacidade de formar estes sítios depende,

assim como observado para o AH, do pH. No entanto, a maior quantidade de grupos

polares do AF, confirmada pela análise de 13C VACP-MAS RMN, dificulta a

capacidade de agregação e, conseqüentemente, de formar os sítios hidrofóbicos.
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4.4 CONCLUSÕES

Por meio da metodologia de marcador de spin foi possível obter informações

sobre as interações estabelecidas entre AH e marcadores de spin. Utilizando os

marcadores TEMPO, 5-SASL, 16-SASL e 5-MSSL foi possível concluir que as

interações estabelecidas com o AH são predominantemente hidrofóbicas. Os

resultados mostraram forte influência do pH na estruturação de sítios hidrofóbicos

menos expostos ao meio aquoso no AH, mostrando a afinidade hidrofóbica entre o

marcador de spin e estes sítios, principalmente, em meio ácido (pH::s;5).O valor de

106 S-l para a taxa de difusão rotacional (R.JJ confirma a pouca mobilidade do

marcador de spin nestes sítios, quando comparado ao valor de R1 de 109 S-l do

marcador de spin somente em água.

Dados quantitativos mostraram que a diminuição da componente imobilizada

(associada aos sítios hidrofóbicos menos expostos ao meio aquoso) começa a ser

evidenciada em pH próximos de 5. Este valor está próximo do pKa dos COOH dos

AH (em tomo de 5), confirmando a influência dos grupos COOH na conformação

estrutural dos AH, provavelmente por meio do estabelecimento de ligações de

hidrogênio entre eles (pH::s;5)e repulsão eletrostática quando da ionização destes

grupos (pH>5). Apesar do pH influenciar fortemente na conformação estrutural dos

AH, esta apresenta um comportamento de reversibilidade.

Os resultados mostraram uma rápida imobilização do marcador 5-SASL no

AH, indicando que os sítios hidrofóbicos estavam estruturados e facilmente

acessíveis ao marcador de spin. Experimentos utilizando suspensões do AH obtidas

sob condições diferentes (tempo de agitação e solubilização) sugerem que a

imobilização do marcador de spin pode estar mais associada à hidratação do AH e,
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conseqüentemente, estruturação dos sítios hidrofóbicos, do que com o tempo de

interação entre o marcador de spin e o AR

Os resultados com variação da concentração iônica do meio, utilizando NaCI,

sugerem a ocorrência de interações eletrostáticas entre cargas negativas

(provavelmente os COO-) oriundas do AH e positivas (Na+) oriundas da dissociação

do sal. A neutralização das cargas negativas contribui para a conformação estrutural

menos expandida, favorecendo a formação de sítios hidrofóbicos menos expostos ao

meIO aquoso.

Utilizando frações de AH com diferentes tamanhos moleculares não foram

observadas variações significativas nos espectros de RPE do marcador 5-SASL na

presença das diferentes frações. Considerando que os diferentes graus de

imobilização do marcador de spin foram atribuídos às alterações da conformação

estrutural, com conseqüente estruturação de sítios hidrofóbicos no AH, os resultados

sugerem que a dinâmica conformacional do AH foi pouco influenciada pelo tamanho

molecular, ao menos para frações maiores que 10 kDa.

Experimentos com variação da concentração de AH e do marcador de spin

sugeriram que a formação dos agregados húmicos é devida principalmente à

associação de várias estruturas húmicas menores. Foi constatado que há uma

concentração mínima que possibilita a observação dos sítios hidrofóbicos mais

protegidos do meio aquoso. Foi verificado também que essa concentração mínima é

significativamente diferente entre o AH e AF. Em meio ácido e para as suspensões

de AH, a concentração mínima foi de aproximadamente 0,37 g L-I. Para as soluções

de AF, a concentração mínima foi de aproximadamente 50 g L-I. Esses valores

podem sofrer variações significativas com a variação do pH. A maior dificuldade de
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agregação e formação de sítios hidrofóbicos no AF foi atribuída ao seu maior caráter

mais hidrofílico, confirmado pela análise de l3C VACP-MAS-RMN.

Dados obtidos por simulação mostraram que os marcadores 5-SASL e

16-SASL imobilizados no AH apresentaram valores diferentes para R.1 (4,4x I 06 S-1

para o 5-SASL e 21,Ox106 S-1 para o 16-SASL), indicando diferentes mobilidades

dos marcadores nos sítios hidrofóbicos. Com isto, a influência da interação

hidrofóbica na dinâmica de compostos orgânicos apoIares é modulada pela

conformação estrutural do AH, mas também se sugere que ela dependa da estrutura

química do composto.

IFSC-USP SERViÇO DE BIBLlorE~ ~
INFORMACAo
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5 INTERAÇÕES HIDROFÓBICAS EM DIFERENTES ÁCIDOS HÚMICOS E

COMPONENTES DO SOLO

5.1 INTRODUÇÃO

Além de atuar na estruturação e fertilidade do solo, a MOS tem função

importante na complexação de íons, de superfícies minerais e de compostos

orgânicos (Schwarzenbach et aI., 1992). Com relação aos compostos orgânicos, a

MOS pode influenciar tanto na sua dinâmica (Rebhun et aI., 1998; Haitzer et aI.,

1999; Backhus et aI., 2003) quanto na sua toxicidade (Perminova et aI., 2001). Esta

influência é modulada de maneiras diferentes, devido às possíveis interações que

podem ocorrer (Zhu et aI., 2004) e à heterogeneidade da MOS (Ahmad et aI., 2001).

Estudos têm mostrado discrepâncias quanto às influências das características

químicas da MOS (como aromaticidade, polaridade e alifaticidade) na interação com

compostos apoIares. Ahmad et aI. (2001) observaram que quanto maior a

aromaticidade e menor a alifaticidade da MOS maior foi a interação com os

compostos orgânicos apoIares. No entanto, não excluíram a possibilidade de que

grupos polares estivessem influenciando na sorção. A forte influência da

aromaticidade também foi observada por Perminova et aI. (1999) utilizando SH de

várias origens. Por outro lado, Mao et aI. (2002), Salloum et aI. (2002) e Sachleben

et aI. (2004) encontraram uma correlação positiva entre a sorção de compostos

orgânicos apoIares e a fração alifática não oxigenada das SH.

Também não há consenso com relação à polaridade das MOS. Por exemplo,

Chiou et aI. (1998) encontraram uma correlação negativa entre o coeficiente de

sorção de compostos orgânicos apoIares e a quantidade de grupos polares da MOS.
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No entanto, Chin et ai. (1997) não encontraram uma correlação entre a quantidade de

oxigênio e a sorção do composto orgânico apoIar (pireno). Por outro lado, Kile et ai.

(1999) encontraram correlação negativa entre o coeficiente de partição e

porcentagem de carbono polar (grupos alifáticos oxigenados mais grupos

carboxílicos e carbonilas). Contudo, a correlação obtida com os grupos aromáticos

(incluindo os fenólicos) foi muita baixa. Estas discrepâncias encontradas na literatura

podem ser causadas pelas diferenças na composição química da MOS, podendo

inclusive os grupos aromáticos, alifáticos e polares influenciarem no processo de

interação e haver um sinergismo entre as frações aromáticas, alifáticas e polares.

Segundo Hur & Schlautman (2003), a influência das SH na sorção de compostos

orgânicos pode depender além de suas características químicas, também de sua

origem e de suas características biogeoquímicas.

Além de não haver um consenso com relação às características químicas, os

mecanismos de sorção entre os compostos orgânicos antropogênicos e a MOS não

são ainda bem entendidos (Gunasekara et ai., 2003). Isto pode ser em parte atribuído

ao fato de não haver informações sobre estruturas específicas da MOS, conforme

sugerido por Simpson et ai. (2001). As discrepâncias obtidas têm também sido

atribuídas à influência da conformação (Hur & Schlautman, 2003; Simpson et ai.,

2003), porém poucos trabalhos têm avaliado esta possibilidade (perreira et ai., 2001,

Martin-Neto et ai., 2001, Avena & Wilkinson, 2002; Simpson et ai., 2004). Assim, a

obtenção de mais dados que avaliem a influência das características químicas de SH

na interação com compostos orgânicos apoIares é de grande valia, bem como a

avaliação da influência da conformação estrutural das SH no mecanismo de

interação.
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Com base nestas informações, neste capítulo, foram utilizados dois

compostos apoIares (o fluoróforo pireno e o marcador de spin 5-SASL) para avaliar a

magnitude das interações hidrofóbicas ocorridas entre estes compostos e diferentes

AH, correlacionando-as com as características químicas de cada amostra. Além disto,

foi analisada a ocorrência de sítios hidrofóbicos em outros componentes do solo.

Como técnicas analíticas utilizou-se a supressão de fluorescência e a de marcador de

spin por RPE.

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS

5.2.1 Supressão defluorescência

5.2.1.1 Amostras utilizadas

Os AH utilizados foram descritos e caracterizados no capítulo 3. Como

fluoróforo foi utilizado o pireno (PI) (Figura 5.1), obtido da Fluka, previamente

recristalizado em etanol absoluto.

Figura 5.1 - Estrutura química do pireno (PI).

Foram preparadas soluções estoque de cada amostra de AH (500 mg L-I) em

água deionizada e dissolvidas em 0,01 moI L-I de NaOH. Preparou-se uma solução

estoque de PI em metanol com uma concentração de 0,02 mmol L-I. Posteriormente à
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evaporação do solvente orgânico de um volume predefinido da solução estoque do

PI, adicionou-se 3 mL de água deionizada. A concentração final de PI em solução

aquosa foi de aproximadamente 0,7 /lmol L-I, valor próximo do limite de

solubilidade em água (0,69 /lmol L-I) (Ganaye et ai., 1997). Para ajuste do pH foram

utilizadas soluções de HCI e NaOH. Antes da aquisição do espectro de emissão de

fluorescência do PI na ausência do AH, as soluções aquosas contendo PI

permaneceram em equilíbrio por trinta minutos, protegidas da luz. Posteriormente,

foram adicionadas alíquotas (10 /lL) das soluções estoques de AH, agitadas por um

minuto e deixadas em equilíbrio por três minutos (Gauthier et ai., 1986; Schlautman

& Morgan, 1993; Backhus et ai., 2003). A cada alíquota adicionada adquiria-se o

espectro de emissão de fluorescência do PI. Entre cada análise fechava-se a fenda de

excitação para evitar a fotodegradação do PI. A concentração final de AH em

solução variou entre O a 10 mg L-I.

5.2.1.2 Análises dejluorescência

Nas análises de emissão de fluorescência os parâmetros experimentais foram:

excitação em 335 nrn, varredura de 350 a 450 nrn, fendas de excitação e emissão de

2,5 nrn e velocidade de varredura de 60 nrn min-I. Foi utilizado o espectrômetro

marca PerkinElmer modelo LS 50B, pertencente à Embrapa Instrumentação

Agropecuária/São Carlos-SP. Como os AH absorvem tanto na região de excitação

(335 nrn) como da emissão (373 nrn), característica esta conhecida como efeito de

filtro interno (IFE, do inglês "Inner Filter Effect"), utilizou-se a equação

desenvolvida por Gauthier et ai. (1986) para correção das intensidades da

fluorescência.
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Fcorr = 2,3dAex 10gA,m 2,3sAem
F 1-1 O-dA" 1-1 O-sA,mobs

onde:

Fobs intensidade de tluorescência observada

Fcorr intensidade de tluorescência corrigida

Aex absorbância no comprimento da excitação

Aem absorbância no comprimento da emissão

d é o comprimento da cubeta

s é a espessura do feixe de luz de excitação

d-s
g= -2

(5.1)

A Figura 5.2 mostra os dados geométricos da cubeta (d, g e s) utilizados pela

equação 5.1.

F

Figura 5.2 - Geometria da cubeta de quartzo e as simbologias dos dados
geométricos assumidos nas medidas de tluorescência para correção do IFE, 10

representa o feixe de luz de excitação.

Para o cálculo do coeficiente de interação (Kco) foi utilizada a equação 2.10

(Capítulo 2, item 2.2.1).
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5.2.2 Metodologia de marcador de spin

5.2.2.1 Estudos de interações hidrofóbicas em diferentes ácidos húmicos

5.2.2.1.1 Amostras utilizadas

o marcador de spin utilizado foi o 5-SASL (Figura 4.1 b). A concentração

final deste marcador spin nos experimentos foi de 0,01 mmol L-I. Os AH utilizados

foram descritos e caracterizados no capítulo 3. Para a obtenção das suspensões de

AH em meio aquoso, os AH (3 g L-I) foram deixados sob agitação constante por 5

dias à temperatura ambiente. Estas suspensões foram obtidas a partir da utilização de

soluções tamponadas (Assumpção & Morita, 1968). Os tampões utilizados foram o

ácido acético/acetato (pH 4,5) e o tampão fosfato mono básico de potássio/fosfato

dibásico de potássio (pH 6,5).

Para determinação do carbono orgânico dissolvido (COD) de cada suspensão

de AH pelo método de oxidação, foi utilizado o equipamento marca Shimadzu

modelo TOC- VCPH pertencente ao Laboratório de Química Ambiental do Instituto

de Química de São Carlos-IQSC/SP. As curvas analíticas foram construídas com

padrão de biftalato de potássio para análise de carbono total, e carbonato de sódio

anidro e carbonato de sódio e hidrogênio para análise de carbono inorgânico. O COD

foi obtido pela diferença entre o carbono total e o carbono inorgânico.
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5.2.2.2 Sítios hidrofóbicos em diferentes componentes do solo

5.2.2.2.1 Amostras utilizadas

o marcador de spin utilizado foi o 5-SASL (Figura 4.1b). A concentração

final deste marcador de spin nos experimentos foi de 0,01 mmol L-I.

No fracionamento físico utilizou-se o solo Podzólico Vermelho Escuro

(Tabela 3.1). O método usado foi o de fracionamento por sedimentação (Jackson,

1973). As frações físicas obtidas foram argila «2 /-lm), fração silte (2-53 /-lm) e

fração areia (>53 /-lm). Para a obtenção da suspensão da fração argila, a fração

mineral utilizada para interação com o marcador de spin, utilizou-se a concentração

de 3 g L-I, agitada durante 5 dias.

Para a obtenção de amostra de solo contendo apenas a fração orgânica

(mantendo seus constituintes orgânicos - AH, AF e humina) o solo Podzólico

Vermelho Escuro foi tratado com ácido fluorídrico (HF), de acordo com o

procedimento descrito por Gonçalves et aI. (2003). Após este tratamento, para obter

se uma suspensão desta amostra, utilizou-se a concentração de 3 g L-I, agitada por 5

dias.

Foi utilizada a lignina sulfonada, adquirida da Melbar, e o polissacarídeo

"Blue Dextran 2000" adquirido da Pharmacia. Para a obtenção das soluções aquosas

destes compostos, foi utilizada a concentração de 3 g L-I, agitadas por 1 dia.

O AH utilizado foi extraído do solo Podzólico Vermelho Escuro (Tabela 3.1)

e a fração de AF extraída de um Latossolo Roxo, coletado na Fazenda de Ensino e

Pesquisa da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP/Campus

Jaboticabal/SP. O procedimento de extração foi descrito no capítulo 3, item 3.2.2.
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Como AH de origem aquática foi utilizada a amostra referência 1S101H obtida da

IHSS (Intemational Humic Substances Society).

Na preparação das amostras o pH foi ajustado utilizando solução de NaOH ou

de HCI e monitorado diariamente, sendo considerada a variação máxima de ±0,2.

5.2.2.3 Análises de RPE

Os procedimentos para interação entre marcador 5-SASL e as amostras de

interesse e os parâmetros experimentais para a obtenção dos espectros de RPE foram

descritos no capítulo 4, itens 4.2.3 e 4.2.5.

Nos experimentos quantitativos realizou-se a integração dupla dos espectros

de RPE (com a linha de base corrigida e subtraído o sinal do radical livre orgânico)

utilizando o software WINEPR da Bruker. O valor estimado da quantidade de

moléculas do marcador 5-SASL imobilizadas no AH foi obtido por meio da razão

I/(I+II), onde I e II, indicam a componente imobilizada e livre, respectivamente,

conforme definida no capítulo 4.

Para a obtenção dos espectros simulados foi utilizado o software NLSL, com

as componentes tensor magnético g obtidas de Ge et ai. (1990). A base teórica e os

algoritmos utilizados por este software estão apresentados em detalhe no trabalho de

Budil et ai. (1996).
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.3.1 Correlação das características químicas dos ácidos húmicos com os dados

fornecidos pela supressão dejluorescência epela metodologia de marcador

despin

5.3.1.1 Supressão dejluorescência

Após análise dos espectros de emissão de fluorescência do PI na ausência e

presença dos AH foi utilizada a equação de Stern- Volmer (equação 2.10) para a

obtenção dos gráficos (Figura 5.3).

3

2

1

o
O

• PDl
• PD2

.• CM3

.•. PC4
• PD5

.••• ST6

regressão linear
~

2 4 6 8

Concentração de AR (rng Ci)
10

Figura 5.3 - Gráfico da equação de Stern-Volmer para o pireno (FI) (0,7 J-lmolL-i)
em presença de diferentes ácidos húmicos (AR). Análise realizada em pH 5,0. FrJF é
razão entre as intensidades de fluorescência (em 373 nm) na ausência e presença do
AR, respectivamente.

A partir das análises dos gráficos obtidos foi determinado o coeficiente de

interação (Kco) entre o PI e os diferentes AH. Os resultados mostraram que os
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valores obtidos de Kco (Tabela 5.1) variaram de 1,57x105 mL g-l a 3,27x105 mL g-l.

Estes valores estão próximos dos reportados na literatura para SH (Perminova et ai.,

1999; Backhus et ai., 2003).

Amostra de AH

PD1
PD2
CM3
PC4
PD5
ST6

a Desvios médios.

Kco (mL g-l)xl05

2,11±0,lOa
2,35±0,10
2,55±0,20
1,77±0,1O
1,57±0,12
3,27±0,17

5.3.1.1.1 Correlação de Kco com as características químicas dos ácidos húmicos

A Tabela 5.2 apresenta os coeficientes de correlação linear (R) entre o

coeficiente interação Kco e a razões atômicas O/C e H/C, razão E4IE6, concentração

de spins (Spins), fração aromática ifa) e polaridade (P) dos AH. Para simplificação

estes parâmetros serão definidos como "macroparâmetros".

Tabela 5.2 - Coeficiente de correlação linear (R) entre o coeficiente de interação
(Kco) do PI e a razão atômica O/C e H/C, razão E4IE6, concentração de spins (Spins),
fração aromática ifa) e polaridade (P) dos ácidos húmicos.

Parâmetro molecular Ra

O/C
H/C

E4IE6
Spins

Ia
p

-0,93
-0,95
-0,87
0,95
0,92

-0,88
a As correlações são estatisticamente significantes com p:50,05.
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Pelos dados apresentados na Tabela 5.2 observa-se uma boa correlação linear

entre Kco e os macroparâmetros. As tendências fornecidas pela proporcionalidade

(direta ou inversa) de R mostraram que quanto maior a aromaticidade e menor a

polaridade, maior foi o valor de Kco. Analisando os dados fornecidos por l3C VACP-

MAS RMN e com relação a alifaticidade, não se obteve qualquer tipo de correlação.

o valor fornecido pelo ajuste linear foi de R=0,24. Então, com relação à influência

das características químicas dos AH na interação com o PI, tem-se a seguinte

tendência: quanto maior a aromaticidade e menor a polaridade, maior foi o valor de

Kco, não sendo observada correlação com os grupos alifáticos.

Em termos dos mecanismos de interação, é difícil afirmar a ocorrência de

somente um tipo de interação e qual seria o mais importante. Estes podem ser por

meio de interações hidrofóbicas, predominantemente do tipo van der Waals, devido

ao caráter apoIar da molécula do PI e a existência de grupos hidrofóbicos nos AR

No caso dos dipolos induzidos, a facilidade de indução depende da polarizabilidade

da molécula (capacidade que os elétrons tem para responder às alterações do campo

elétrico) (Solomons, 1990). Como um momento de dipolo elétrico molecular pode

ser estimado por meio da soma do vetor entre as ligações, a polarizabilidade

molecular pode ser estimada. Abaixo (Tabela 5.3) está o momento de dipolo elétrico

de algumas ligações.

Tabela 5.3 - Momento de dipolo elétrico de algumas ligações químicas (Gauthier et
ai., 1986).

ligação

C-C
C=C
C-H
C=O
C-CI
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0,64
1,66
0,65
1,16
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Então, com o aumento do número de ligações C=C, espera-se um aumento da

polarizabilidade molecular e, assim, da intensidade da interação de van der Waals

entre uma molécula e outra. Como conseqüência disto, o aumento da aromaticidade

dos AH pode aumentar a polarizabilidade molecular e aumentar a interação AH-PI

(Chin et ai., 1997; Uhle et ai., 1999). Estas observações estão consistentes com as

correlações encontradas neste trabalho entre Kco e os dados associados à

aromaticidade.

Outro possível mecanismo é do tipo doador-receptor de elétrons 7t, proposto

recentemente por Zhu et ai. (2004). Este mecanismo foi atribuído ao caráter doador

de elétrons de compostos aromáticos, tais como o PI, e a existência de estruturas

aromáticas nos AH, como os grupos semiquinona, com caráter aceitador de elétrons

(Zhu et ai., 2004). Neste trabalho observou-se uma boa correlação com a

concentração de spins (Tabela 5.2), lembrando-se que o sinal do radical livre

orgânico (RLO) em SH tem sido atribuído a grupos semiquinonas. Desta forma, a

possibilidade de ocorrência do mecanismo tipo doador-aceitador de elétrons 7t não

pode ser desconsiderada.

Independente do mecanismo, a interação observada utilizando-se baixas

concentrações de AH (~1 O mg L-I), corrobora com os dados de Simpson et ai.

(2004), obtidos por medidas de relaxação magnética. Isto é importante, pois em

sistemas aquáticos naturais as concentrações normalmente encontradas para a

matéria orgânica dissolvida estão próximas de 15 mg L-I (Aiken et ai., 1985), sendo

que as SH aquáticas contribuem com cerca de 50% do carbono orgânico dissolvido

(Rocha & Rosa, 2003). Desta forma, a influência das SH deve ser considerada

quando dos estudos da dinâmica de hidrocarbonetos poliaromáticos nos sistemas

aquáticos naturais.
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5.3.1.2 Marcador de spin

De maneira geral, foi observado comportamento espectral similar do

marcador 5-SASL na presença dos diferentes AH. Os espectros de RPE consistiram

de uma componente imobilizada (I) e livre (lI), variando de intensidade dependendo

do pH, conforme mostrado no capítulo 4, item 4.3.2.1. Os valores da razão I/(I+II)

não variaram significativamente entre os AH (dados não apresentados). Somente

foram observadas variações significativas quando a razão 1/(I+II) foi normalizada

pelo carbono orgânico dissolvido (COD) de cada suspensão de AH (Figura 5.4). A

razão I/(I+II) foi normalizada pela quantidade COD referente a cada suspensão de

AH para minimizar prováveis fontes de erro. A normalização pelo COD é devida aos

AH serem estruturas compostas, principalmente, por carbono. Além disso, nos

estudos sobre interações com os marcadores de spin utiliza-se o sobrenadante da

suspensão, e os dados obtidos no item 4.3.2.5 mostraram que a estruturação de sítios

hidrofóbicos é dependente da concentração de AH em suspensão. Desta forma, a

normalização pelo COD é uma maneira de minimizar possíveis variações na

concentração de AH em suspensão quando da interação com o marcador de spin.
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7,Ox10-3

6,Ox10-3
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Figura 5.4 - Razão I/(I+II) obtida dos espectros de RPE do marcador 5-SASL
(0,01 m moI L-I) na presença dos ácidos húmicos (AH), pH 4,5. O valor apresentado
no eixo y refere-se à razão I/(I+II) normalizada pela quantidade de carbono orgânico
dissolvido (COD) referente a cada amostra de AR.

Mesmo após a normalização pelo COD a variação do valor da razão I/(I+II).
somente foi significativa quando comparadas amostras extraídas de tipo de solos

diferentes. Como as variações nas características químicas das amostras,

apresentadas no capítulo 3, foram mais significativas entre as amostras extraídas de

diferentes tipos de solos, esses resultados sugerem que o tipo de solo pode

influenciar na dinâmIca de conformação estrutural dos AH e, conseqüentemente, na

quantidade de sítios hidrofóbicos menos expostos ao meio aquoso e na interação com

compostos apoIares.
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5.3.1.2.1 Correlação dos sítios hidrofóbicos com as características químicas dos

ácidos húmicos

A correlação entre os valores estimados de sítios hidrofóbicos, obtidos por

meio da razão (I/(I+II»/COD (Figura 5.4), e os parâmetros razão atômica H/C, O/C,

razão E41E6, concentração de spins, Ia e P (que foram definidos como

"macroparâmetros") não forneceu valores de R significativos. A correlação com

grupos funcionais obtidos por 13CVACP-MAS RMN também não forneceu valores

de R significativos. A única correlação linear que pode ser considerada significativa

foi com os grupos polares (fenólicos, carboxílicos e carbonilas) (R=-0,88, p=0,02).

Somente esta correlação não é suficiente para estabelecer uma relação entre as

características químicas dos AH e os sítios hidrofóbicos. As baixas correlações

sugerem que os sítios hidrofóbicos podem estar mais associados à conformação

estrutural do que à composição química dos AH. Esta possível explicação é

corroborada pelo trabalho de Simpson et ai. (2003) que obtiveram baixa correlação

entre os coeficientes obtidos por meio de isotermas de sorção entre o fenantreno e

diferentes AH que apresentavam espectros de 13C CP-MAS RMN similares. Está

consistente também com os dados de Ahmad et ai. (2001), os quais obtiveram

variações significativas nos coeficientes de sorção de diferentes compostos orgânicos

apoIares entre solos com quantidade de grupos funcionais similares, determinado por

13CCP-MAS RMN. Em ambos trabalhos (Ahmad et ai., 2001; Simpson et ai., 2003)

foi sugerido que apenas as características químicas não podiam explicar os resultados

obtidos, levantando a hipótese de que a conformação dos AH pode ter papel

importante no processo, de acordo com o que foi sugerido neste trabalho.
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5.3.2 Sítios hidrofóbicos em diferentes componentes do solo

5.3.2.1 Fração mineral e orgânica

Com objetivo de avaliar a ocorrência de interações hidrofóbicas nas frações

do solo e quais as características destas frações que influenciam neste tipo de

interação, foi avaliado o comportamento espectral do marcador 5-SASL na presença

das frações minerais e orgânicas do solo. Os resultados destes experimentos estão

apresentados na Figura 5.5.
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fração argila
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Figura 5.5 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença de
diferentes componentes do solo Podzólico Vermelho Escuro (3 g CI) em pH 4,5.
a) fração argila; b) solo tratado com solução de ácido fluorídrico (HF) e c) ácido
húmico (AH).
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Os dados apresentados na Figura 5.5 mostram que para a fração argila não há

evidências de imobilização do marcador de spin, pois não se observa a componente

imobilizada, sugerindo que compostos orgânicos apoIares não têm afinidade

hidrofóbica significativa por estas superfícies minerais. As três linhas hiperfinas

observadas são características do marcador com alta mobilidade; isto é confirmado

pelos valores estimados de ao (1,58 mT) e de Te «10-9 s) (Figura 5.5a), valores estes

similares aos obtidos quando o marcador está somente em água.

Com relação ao solo tratado com HF, há indícios de imobilização do

marcador, devido ao alargamento espectral ocorrido na posição da linha M1 = O

(Figura 5.5b). É importante salientar que os resultados obtidos com o solo tratado

com HF são bastante importantes. Isto porque o tratamento do solo com HF foi feito

para remover somente a fração mineral e com ela as estruturas paramagnéticas, de

forma a possibilitar a análise por RPE. Desta forma, a MOS com os seus

constituintes, SH (AH, AF e humina) e SnH, está mais próxima da condição em que

se encontra no ambiente. Logo, há um indicativo de que no ambiente há a

possibilidade de ocorrência de interaçães hidrofóbicas com compostos orgânicos

apoIares. Para o AH, há uma evidente imobilização do marcador constatada pela

existência da componente imobilizada (Figura 5.5c), discutido em detalhe no

capítulo 4, item 4.3.1

Há muitas diferenças nas características destas três amostras, entre elas está a

quantidade de carbono, o que é listado pela Tabela 5.4.
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Tabela 5.4 - Porcentagem de carbono (% C), determinada pela análise elementar, da
fração argila, do solo tratado com solução de ácido tluorídrico (HF) e do ácido
húmico (AH) do Podzólico Vermelho Escuro.

Amostra

argila
solo tratado c/ HF

AH

Existe um paralelo entre a quantidade de MOS e a quantidade de carbono,

pOIS, baseado em dados empíricos tem sido freqüentem ente utilizado que a

MOS = 1,727 x %C (Stevenson, 1994). Desta forma, as amostras com maIOr

porcentagem de C possuem maior quantidade de matéria orgânica. Como foi

observado que a imobilização do marcador de spin foi mais evidente em presença do

AH (Figura 5 .5c), e este possui maior porcentagem de C, os resultados indicam a

influência da MOS nas interaçães hidrofóbicas. Assim, quanto maior a quantidade de

MOS maior foi a evidência deste tipo de interação. Estes resultados estão

consistentes com dados da literatura que têm mostrado aumento de sorção de

compostos apoIares com o aumento do conteúdo de MOS (Schwarzenbach et aI.,

1992; Ahmad et aI., 2001).

5.3.2.2 Substâncias não húmicas

Conforme mencionado no Capítulo 1, item 1.1, a MOS é composta por SH e

SnH. Uma hipótese é que as SH seriam resultantes de sucessivos ataques

microbianos às SnH, com posterior polimerização de produtos de decomposição e de

síntese microbiana (Stevenson, 1994). Sabe-se que alguns dos componentes das SnH

são carboidratos e lignina, podendo estes compostos serem possíveis precursores das

SH (Schnitzer, 1991; Stevenson, 1994). No caso dos carboidratos, estes ocorrem
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principalmente como polissacarídeos (Schnitzer, 1991). Recentemente, foi mostrado

por Sachleben et aI. (2004) que as SnH podem ter influência significativa na

dinâmica de compostos orgânicos apoIares no ambiente. Contudo, devido a enorme

heterogeneidade da MOS é bastante complicada a extração de compostos totalmente

isolados (Simpson et aI., 2004). Segundo Schnitzer (1991), no caso dos carboidratos,

eles estão fortemente associados a outros compostos e sua extração não é trivial. Por

estes motivos, foram utilizados compostos sintéticos. Os compostos utilizados foram

o polissacarídeo "Blue Dextran" e a lignina sulfonada. A Figura 5.6 mostra os

espectros de RPE do marcador 5-SASL em presença do "Blue dextran" em pH 4,5 e

6,5.

pH4,5 pH6,5

b)

344 348 352
I I I I

356 344 348 352 356

Campo magnético (mT) Campo magnético (mT)

Figura 5.6 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na presença do
polissacarídeo "Blue dextran" (3 g L-I) em diferentes pH. a) pH 4,5 e b) pH 6,5.

Pelos resultados não se observou indício de imobilização do marcador em

presença do "Blue dextran". Este comportamento espectral do marcador de spin foi
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também obtido para a lignina sulfonada (dado não apresentado), sugerindo pouca

afinidade hidrofóbica do marcador 5-SASL pelos compostos analisados. Isto pode

ser atribuído ao caráter hidrofílico dos compostos utilizados, decorrente da grande

quantidade de grupos polares (Sagfors & Starck, 1988; Schnitzer, 1991),

corroborando com a menor afinidade observada para o AF (capítulo 4, item 4.3.4),

que também apresentou caráter hidrofílico. Com isto, a maior ou menor interação

hidrofóbica não está relacionada apenas com a quantidade de carbono, mas também

em que tipo de grupo químico ele se encontra, pois, por exemplo, os polissacarídeos

contêm uma quantidade significativa deste elemento químico.

Outro dado é que os compostos utilizados são macromoléculas possuindo alta

massa molar. O "Blue dextran" possui massa molar de 2000 kDa, maior que os

valores normalmente encontrados na literatura para os AH (Stevenson, 1994;

Piccolo, 2001). Isto sugere que a estrutura possuir grande tamanho molecular pode

ser uma condição necessária, mas não suficiente, para a formação de sítios

hidrofóbicos.

Os trabalhos de Lichtfouse et aI. (1995) e Almendros et aI. (1996) mostraram

que há uma preservação seletiva do ataque microbiológico à determinadas SnH,

como a lignina, sendo estas posteriormente incorporadas à MOS. Simpson (2002)

sugeriu a existência de estruturas semelhantes à lignina e polissacarídeos em AH.

Assim, não está excluída a possibilidade da influência das SnH nos processos de

sorção de compostos orgânicos apoIares, pois na MOS elas não são encontradas

isoladamente. No caso dos carboidratos eles estão fortemente associados a outras

estruturas presentes na MOS (Schnitzer, 1991).
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5.3.2.3 Substâncias húm;cas

o item 5.3.2.1 mostrou que houve uma forte relação entre a porcentagem de

C e, conseqüentemente da quantidade de MOS, e a formação de sítios hidrofóbicos.

Sendo a MOS constituída principalmente por SH (AH, AF e humina) (Schnitzer,

1991; Stevenson, 1994; MacCarthy, 2001), foi feita uma análise comparativa entre

dois de seus constituintes, AH e AF. A Figura 5.7 mostra os espectros de RPE

experimental e simulado do marcador 5-SASL na presença destes constituintes

orgânicos.
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AF
- experimental
-simulado

-- componente 1
-componente 2
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Figura 5.7 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL e seus respectivos espectros
simulados na presença de diferentes substâncias húmicas. a) ácido fiílvico (AF) e
b) ácido húmico (AR). As condições experimentais foram iguais (pH próximo de
4,5), exceto pelas concentrações utilizadas: AF (100 g L-I) e AR (3 g L-I).

A Tabela 5.5 apresenta os melhores valores obtidos na simulação para as

componentes do tensor hiperfino nuclear, Axx:, Ay'v, Azz, das taxas de difusão

rotacional, R1, e da população do marcador em cada componente. Para facilitar o

entendimento das discussões, o espectro simulado do AR será definido como
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componente principal, apesar de que há duas componentes (imobilizada e livre),

conforme discutido no capítulo 4.

9,4

90,6

99,0

Pop. (%)R.l (S-l)

3,8xl06

35,5xl06

4,4xl06

15,1

14,2

15,1

33,6

30,5

33,1

5,6

5,6

5,26,5

6,6

6,6

1

2

principal

AF

AH

Tabela 5.5 - Parâmetros obtidos da simulação do 5-SASL na presença do ácido
fúlvico (AF) e do ácido húmico (AH) * . Axx, Ayy e Azz são as componentes do tensor
hiperfino nuclear, R.l a taxa de difusão rotacional e Pop. é a população percentual de
moléculas do marcador de spin em cada componente.

Amostra Componente Axx Ayy Azz ao

'li'

(i) Os valores das componentes do tensor magnético g utilizados para simulação foram:
gxx = 2,0086; gyy = 2,0063; gzz = 2,0025 (Ge et ai., 1990).

(ii) As componentes do tensor A estão em Gauss.

(iii) ao=(Axx+Ayy+A,J/3.

Na Tabela 5.5 observa-se que a componente 1 do marcador 5-SASL em

presença do AF e a principal em presença do AH possuem valores de ao iguais e

valores de R.l próximos, podendo-se dizer que o marcador de spin localizado nos

sítios hidrofóbicos referentes a cada componente apresenta mobilidade similar. Isto

sugere o marcador de spin está em um mesmo tipo de sítio em cada SH. No entanto,

a quantidade de moléculas do marcador 5-SASL em cada sítio é significativamente

diferente, sendo aproximadamente 10 vezes maior para o AH. Lembrando que a

componente 2 está, possivelmente, associada a ocorrência de interações dipolares ou

de troca entre os próprios marcadores de spin, conforme discutido no capítulo 4, item

4.3.4. No capítulo 4, foi constatada a maior dificuldade de agregação dos AF, o que

foi atribuída à maior quantidade de grupos polares. A agregação foi observada

somente quando foram utilizadas concentrações extremamente altas (»5 g L-I).

Com isto, além de necessitar uma maior concentração para formação de sítios

,-.. Ll E t,J' e L ; t, r ~ .:
", '(' A C ~\ ü
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hidrofóbicos, O AF apresenta capacidade de imobilizar menor quantidade de

moléculas de marcador de spin.

5.3.3 Interação do marcador 5-SASL com ácidos húmicos de diferentes origens

Os espectros de RPE do 5-SASL na presença de AH de origens diferentes

(aquática e terrestre) mostraram evidências da imobilização do marcador de spin

(Figura 5.8). Embora em ambas amostras tenha sido observada a componente

imobilizada, indicando a imobilização do marcador de spin nos sítios hidrofóbicos, a

mesma é mais evidente para o AH de origem terrestre.

AH

(origem aquática)

a)

I • I • I • I • I • I • I • I • I • I I' ,
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

Campo magnético (mT)

AH

(origem terrestre)

b)

I • I • , • I • I • I • I • I I I I I
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

Campo magnético (mT)

Figura 5.8 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol Cl) na presença de
suspensões (pH 4,5) de ácido húmico (AH) (3 g L-I) de diferentes origens. a) AH de
origem aquática e b) AH de origem terrestre.

Dados obtidos por l3e RMN (Tabela 5.6) mostraram que o AH de origem

aquática possui maior quantidade de grupos polares (carboxílicos e carbonilas)

(Rocha & Rosa, 2003). A maior quantidade de grupos polares foi a explicação

também dada para a menor capacidade de agregação do AF (capítulo 4), hipótese que

também pode ser aplicada para o AH de origem aquática.
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Tabela 5.6 - Porcenta~em da área de cada agrupamento químico em relação à área
total nos espectros de 1 C CP-MAS e VACP-MAS RMN de ácidos húmicos (AH) de
diferentes origens.

Origem alquil C O-alquil C di-O-alquil C Arom C + COO CO
do AH O-Arom C

aquáticaa 21 7 9
terrestre 28,9 13,3 26,6

a Dados fornecidos pela IHSS utilizando l3C CP-MAS RMN.

37

19,7

19

9,8

8

1,5

5.3.4 Possibilidades de aplicação da metodologia de marcador de spin para

estudos de problemas ambientais

Geralmente os solos muito intemperizados, como é o caso da maioria dos

solos brasileiros, são ácidos (Franchini et ai., 2001). Nesta situação o cátion A13+ está

solúvel e disponível para as plantas, causando problemas de toxidez (Quaggio,

2000). Para contornar este problema é feita a calagem, ou seja, aplicação de

carbonato de cálcio (CaC03) ou de magnésio (MgC03) para elevação do pH da

solução do solo. O aumento do pH deve-se à dissociação dos sais e a reação do CO-3

com a água, produzindo íons OK, que passam a neutralizar o Ae+, tornando-o

indisponível para a planta. Então, com o aumento do pH, o alumínio e a sílica

geralmente não permanecem em solução, mas precipitam na forma de alumino-

silicatos (ex. caulinita) ou de óxidos de AI (ex. gibsita). Nesta reação, há liberação de

íons OH- para a solução do solo, ocorrendo o aumento do pH da solução do solo, de

4,5 para valores próximos de 6,5.

Tentando simular esta situação, utilizou-se o solo Podzólico Vermelho Escuro

tratado com HF, no qual MOS está em condições de laboratório mais próxima

possível da condição ambiental, e realizou-se similar variação de pH causada pela
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calagem. Nestas situações foi avaliada a mobilidade do marcador 5-SASL, por meio

da observação dos espectros de RPE obtidos (Figura 5.9).

at1,57 mT

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Campo magnético (mT) Campo magnético (mT)

Figura 5.9 - Espectros de RPE do marcador 5-SASL (0,01 mmol L-I) na suspensão
da amostra do solo Podzólico Vermelho Escuro tratada com solução de ácido
fluorídrico (HF) (3 g L-I). Análise realizada após 10 minutos de interação. a) pH ~4,5
e b) pH ~6,5.

Foi observado que quando a suspensão estava em pH 4,5 houve indícios da

componente imobilizada, indicando que parte das moléculas do marcador de spin

estava imobilizada na MOS. Contudo, aumentando o pH de 4,5 para 6,5 houve um

significativo aumento da componente livre, sendo pouco evidenciada a componente

imobilizada. Os parâmetros espectroscópicos das três linhas hiperfinas associadas à

componente livre foram: ao (1,57 mT) e Te «10-9 s), são típicos de marcador de spin

com alta mobilidade. Este comportamento é atribuído às alterações da conformação

estrutural dos constituintes da MOS.

Desta forma, como muitos compostos orgânicos antropogênicos (pesticidas,

por exemplo) possuem características apoIares, podendo estabelecer interações

hidrofóbicas com a MOS, uma corriqueira calagem pode permitir a lixiviação destes
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compostos no ambiente, aumentando a probabilidade de contaminação do sub-solo e

de águas naturais.

Mas como corrigir pH do solo sem alterar as propriedades da MOS?

Aparentemente é um problema de dificil solução, porém, uma alternativa se dá por

meio da implantação do plantio direto (PD), que é um sistema com base na

sustentabilidade. O princípio básico deste sistema de manejo é a permanência dos

resíduos vegetais sobre o solo, o que traz duas vantagens em relação ao sistema de

plantio convencional: 1) minimização da erosão e 2) aumento do aporte de carbono

orgânico (CO) no solo (Bayer et ai., 2002). A minimização da erosão diminui a

lixiviação de bases evitando o decréscimo do pH, e com o maior aporte de CO, há o

aumento do conteúdo de MOS, resultando em uma maior complexação do Ae+

(Stevenson, 1994), diminuindo a sua biodisponibilidade para as plantas. Por estes

motivos, no PD há menor necessidade de calagem. Desta forma, a implementação

deste sistema de manejo, além da possibilidade de seqüestro de CO no solo (Bayer et

ai., 2002; Palumbo et ai., 2004), pode minimizar os impactos ambientais associados

à maior ou menor mobilidade de compostos orgânicos apoIares no ambiente,

ocasionadas pelas variações do pH da solução do solo, com a calagem.

Tem-se tentado obter formas de recuperação de solos contaminados com

compostos orgânicos antropogênicos e, entre elas, está a utilização de surfactantes

sintéticos (Chu & Chan, 2003). Baseado no comportamento surfactante observado

por Guetzloff & Rice (1994) que utilizaram análises de tensão da superficial da água,

Conte et ai. (2005), propuseram a utilização de SH como surfactantes naturais e

sendo uma alternativa para recuperação de solos contaminados. Os resultados obtidos

neste trabalho não podem afirmar que as SH são exatamente como surfactantes que

possuem estruturas organizadas (Atkins, 1998). No entanto, pode ser entendido como
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um comportamento similar aos surfactantes, pois foram capazes de formar sítios

hidrofóbicos, nos quais o marcador de spin foi imobilizado. Neste sentido, há

possibilidade de utilização da metodologia de marcador de spin para avaliar

diferenças no comportamento surfactante de AH e avaliar a eficiência da

descontaminação dos solos.

Considerando apenas a hipótese de seqüestro de CO no solo pela proteção

hidrofóbica (Piccolo et aI., 1999), a metodologia de marcador de spin mostrou que o

solo com maior teor de matéria orgânica humificada (com maior teor de SH), tem

maior potencial de seqüestro de CO no solo. Contudo, não são claros os mecanismos

pelos quais o CO é estabilizado no solo, nem qual o grau de influência da proteção

hidrofóbica, necessitando a correlação de resultados, como os obtidos por este

trabalho, com dados de campo que avaliem a mineralização da MOS, como por

exemplo, o fluxo de gases (COz) liberados pelo solo.

5.4 CONCLUSÕES

Pela supressão de fluorescência foi obtido o coeficiente de interação (Kco)

entre o PI e os AH extraídos de diferentes tipos de solos sob diferentes sistemas de

manejo. A correlação entre Kco com as características químicas das amostras

forneceu bons valores para o coeficiente de correlação linear (R) com a

aromaticidade, sugerindo a predominância de interaçães por meio de forças de van

der Waals.

Da metodologia de marcador de spin não se obteve correlação entre o valor

estimado para os sítios hidrofóbicos com as características químicas das amostras.
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Assim, os resultados sugerem que os sítios hidrofóbicos podem estar mais associados

à conformação estrutural do que à composição química dos AH.

A metodologia de marcador de spin permitiu avaliar a formação de sítios

hidrofóbicos em outros componentes do solo. Para a fração argila (composta por

caulinita) não foi observada a componente imobilizada, que indica a formação de

sítios hidrofóbicos. A amostra de solo tratada com HF mostrou indícios da existência

destes sítios. Comparando-se os resultados destas amostras com os resultados obtidos

com o AH, observou-se que para este último houve significativa formação de sítios

hidrofóbicos. Para as amostras com maior teor de carbono mais evidente foi a

formação de sítios hidrofóbicos, confirmando a influência da MOS na interação com

compostos orgânicos apoIares.

Nos estudos utilizando o polissacarídeo "Blue Dextran" e a lignina sulfonada,

não foi observado pelos espectros de RPE o marcador 5-SASL imobilizado nestes

dois compostos. Isto sugere não ter havido afinidade hidrofóbica significativa entre o

marcador 5-SASL e os compostos, o que foi atribuído ao caráter hidrofilico destes

compostos. Estes dados corroboram com os resultados obtidos para o AF, onde a

maior dificuldade na formação de sítios hidrofóbicos foi atribuída ao seu caráter

hidrofilico.

Dados simulados mostraram que o marcador 5-SASL em presença do AF e

do AH apresenta valores de ao iguais e valores de R1 próximos, podendo-se dizer que

o marcador de spin localizado nos sítios hidrofóbicos referentes a cada SH apresenta

mobilidade similar. Isto sugere o marcador de spin está em um mesmo tipo de sítio

em cada SH. No entanto, a quantidade de moléculas do marcador 5-SASL em cada

SH é significativamente diferente, sendo aproximadamente 10 vezes maior para o

AH. Com isto, além de necessitar uma maior concentração para formação de sítios
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hidrofóbicos, O AF apresenta capacidade de imobilizar menor quantidade de

moléculas de marcador de spin.

Foram apresentadas algumas possibilidades de aplicação da metodologia de

marcador de spin em questões ambientais. Uma situação avaliada, foi a calagem, que

tem como objetivo diminuir acidez do solo. Com a calagem, normalmente o pH da

solução do solo é elevado de 4,5 para 6,5. Realizando esta mesma variação de pH em

uma amostra cuja matéria orgânica está mais próxima da condição em que se

encontra no solo (amostra de solo tratada com HF), foi observado o aumento da

mobilidade do marcador de spin com o aumento do pH. O maior grau de mobilidade

do marcador de spin foi atribuído a possíveis alterações nas características

conformacionais da amostra. Desta forma, é possível que uma corriqueira calagem

pode influir na dinâmica de pesticidas apoIares, favorecendo a lixiviação e

aumentando a probabilidade de contaminação do subsolo e águas naturais.

130



CONCLUSÕES GERAIS

Utilizando diferentes marcadores de spin (TEMPO, 5-SASL, 16-SASL e 5

MSSL), detectáveis por Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE), foi possível

avaliar que as interações estabelecidas com o ácido húmico (AH) são

predominantemente hidrofóbicas. Os resultados obtidos por simulação espectral

mostraram quantitativamente a forte imobilização dos marcadores de spin nos sítios

hidrofóbicos menos expostos ao meio aquoso (internos) do AH, com a taxa de

difusão rotacional (RJ.) decrescendo de 109 S-1 na água para 106 S-1 na presença do

AH.

Com relação à conformação estrutural foi observado que esta, depende, além

do pH, da concentração iônica do meio e da concentração de AH. Em pH~5 a

conformação menos expandida favorece a estruturação de sítios hidrofóbicos

internos. Em pH>5 a conformação mais expandida dificulta a estruturação destes

sítios hidrofóbicos. A influência do pH na dinâmica de estruturação de sítios

hidrofóbicos sugere que a conformação estrutural é influenciada predominantemente

por ligações de hidrogênio entre grupos funcionais do AH. Além disto, a influência

do pH se dá pela alteração na quantidade de íons carboxilatos (COO-) oriundos da

dissociação dos grupos carboxílicos (COOH), cujo pKa está em tomo de 5. A

influência da concentração iônica deve-se à diminuição da repulsão eletrostática por

meio da neutralização das cargas negativas oriundas dos COO-. Os experimentos

com variação da concentração de AH e do marcador de spin sugeriram que a

formação de agregados húmicos ocorre principalmente devido à associação de várias

estruturas húmicas menores.
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Dos resultados obtidos por meio da supressão de fluorescência do pireno,

observou-se que a interação do pireno dependeu das características químicas das

amostras de AH. A boa correlação obtida entre a aromaticidade (fomecida pela

análise elementar, espectroscopia de UV-visível, de RPE e de 13C VACP-MAS

RMN) e o coeficiente de interação (Kco), sugeriu a predominância de interações por

meio de forças de van der Waals. Por meio da metodologia de marcador de spin não

se obteve correlação entre o valor estimado para os sítios hidrofóbicos com as

características químicas das amostras de AH. Com isto, os resultados obtidos

sugeriram que os sítios hidrofóbicos podem estar mais associados à conformação

estrutural do que à composição química das amostras de AH.

A metodologia de marcador de spin permitiu avaliar a formação de sítios

hidrofóbicos em alguns componentes do solo. Para a fração argila (composta por

caulinita) não foi observada a componente imobilizada, que indica a formação de

sítios hidrofóbicos, sugerindo não haver afinidade hidrofóbica significativa por esta

fração mineral. A amostra de solo tratada com HF mostrou indícios da existência

destes sítios. A utilização da amostra de solo tratada com HF é importante, pois

indica a possibilidade de ocorrência de interações hidrofóbicas no ambiente. Isto

porque, a matéria orgânica desta amostra está mais próxima de como ela se encontra

no solo. As diferenças na imobilização do marcador foram atribuídas aos diferentes

teores de carbono. Para o AF somente foi observada a imobilização do marcador de

spin quando utilizadas concentrações extremamente altas (»5 g L-I). Comparando

se os resultados destas amostras com os resultados obtidos com o AH, observa-se

que para este último há maior facilidade de formação de sítios hidrofóbicos. As

diferenças na imobilização do marcador foram atribuídas às diferenças no caráter

hidrofílico. Isto sugere que solos com maior teor de matéria orgânica humificada
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podem ter maior capacidade de estabelecer interações hidrofóbicas com outros

compostos orgânicos.

Ambientalmente, a ocorrência de sítios hidrofóbicos menos expostos ao meio

aquoso é de extrema importância, pois podem ser excelentes sítios de sorção para

pesticidas apoIares. Soma-se a isto, o fato de que os solos brasileiros, por serem

bastante intemperizados, normalmente são ácidos, com o pH da solução do solo

próximo de onde os sítios hidrofóbicos foram detectados.

Simulando situações que podem ocorrer no ambiente, foi observado, por meio

da metodologia de marcador de spin, que a ação do homem sobre o solo pode causar

impactos ambientais que devem ser considerados. Pelos dados obtidos foi possível

inferir que a calagem, que tem por objetivo alterar o pH da solução do solo, pode

influenciar na mobilidade de compostos orgânicos antropogênicos, favorecendo a

lixiviação e au~ntando a probabilidade de contaminação do sub-solo e águas

naturais.
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~ Utilizar diferentes marcadores de spin com o grupo nitróxido em diferentes
posições na cadeia alifática para obter informações sobre a estrutura (forma e
perfil de polaridade) dos sítios hidrofóbicos e, avançar nas análises por
simulação;

~ Realizar estudos para avaliação de saturação de sítios hidrofóbicos (processo
competitivo) utilizando marcadores de spin e pesticidas com características
apoIares;

~ Fazer medidas de tempo de relaxação (TI e T2) por IH RMN no estado líquido
para avaliação de interações do tipo doador-aceitador de elétrons;

~ Utilizar RMN uni e bidimensional em estado líquido para caracterização das
amostras de AH para posterior correlação com os dados obtidos pela metodologia
de marcador de spin;

~ Analisar sítios hidrofóbicos em amostras de AH com uma variabilidade maior com

relação às características químicas (aromaticidade, polaridade e alifaticidade);

~ Correlacionar a quantidade de sítios hidrofóbicos em AH com dados de campo
(fluxo de CO2) para avaliação da proteção hidrofóbica como um mecanismo de
diminuição da mineralização da MOS.
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