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RESUMO
Este trabalho teve por finalidade, em um primeiro estágio, avaliar as
características e propriedades estruturais das substâncias húmicas aquáticas, extraídas
de um manancial de área tropical, incluindo avaliações e comparações de suas
frações húmica e fúlvica, com a utilização de técnicas espectroscópicas como RPE,
RMN, IV, Fluorescência e absorbância de luz UV-Visível, além da aplicação de
técnicas cromatográficas. A base para o entendimento sobre essas matrizes foi
possível, obtendo informações quanto ao grau de humificação e condensação,
composição elementar e estrutural. Os resultados obtidos, reforçam a importância, de
utilizar-se diversas técnicas independentes, para o estudo de materiais tão complexos
e heterogêneos como as substâncias húmicas e demonstram as potencialidades destas
(técnicas) no estudo da estrutura e reatividade dessas substâncias e suas interações.
Na etapa seguinte, avaliou-se a influência de oxidantes de água, como o cloro e o
dióxido de cloro, na formação de subprodutos com potencial carcinogênico, como os
trihalometanos (no caso o clorofórmio), os quais são gerados após a oxidação d~
matéria orgânica aquática, por oxidantes de água, visando o monitoramento da
formação desse subproduto sob condições brasileiras. Observou-se um pico de
máxima formação, para este trihalometano, após um período de 24 horas de reação,
para ambos oxidantes. Este resultado sugere cuidados operacionais em sistemas de
abastecimento de água, quando esta for distribuída a população. Após 24 horas de
reação a formação do clorofórmio, em amostras com dióxido de cloro, foi em torno
de 60 vezes menor, quando comparado às amostras com cloro, para uma
concentração dos oxidantes de 20 J..lgL-I. Mostrou-se que o aumento da formação do
clorofórmio, também ocorre para amostras a maiores valores de pH e concentração
de matéria orgânica. Quando se variou a concentração dos ácidos fúlvicos nas
amostras, a formação do clorofórmio foi de aproximadamente 9 J..lgL-I, para a
amostra com maior concentração da matéria orgânica e na presença de cloro. Para a
amostra com dióxido de cloro, essa formação foi de 0,20 J..lgL-I. Os resultados
obtidos nesta fase mostraram que o dióxido de cloro é mais eficiente quando
comparado ao cloro, quanto ao poder de oxidação da matéria orginica e
principalmente na redução da formação do clorofórmio (uma redução de mais d~
98%) após reação com a fração fúlvica. Os experimentos, contribuíram para um
melhor entendimento sobre as características das substâncias húmicas aquáticas na
presença e ausência de alternativas oxidantes, e as informações obtidas, fornecem
algumas opções operacionais que poderão contribuir, para o desenvolvimento de
novos processos ou ajustes nos procedimentos do tratamento da água para consumo'
humano. Após esta etapa do trabalho foram utilizadas as técnicas espectroscópicas
mencionadas acima, para avaliar as propriedades e características estruturais da
fração fúlvica extraida de um manancial de área tropical, na presença dos oxidantes.
Os resultados geraram dados inéditos e coerentes entre si, sobre alterações estruturais
nos ácidos fúlvicos aquáticos, na presença desses oxidantes, mostrando de fo~
inequívoca o envolvimento de grupos aromáticos condensados nas reações com os
dois oxidantes.
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ABSTRACT
The aim of this work, at a first stage, was to evaluate the characteristics and
structural properties of aquatic humic substances extracted of an aquatic environrnent
of a tropical area. Also, the evaluation and comparison of humic and fulvic fractions
were performed throughout spectroscopic techniques as EPR, NMR, FTIR,
fluorescence and absorbance with UV-Visible light and using chromatographic
techniques. The base for the understanding of these matrixes was possible through
informations such as humification and condensation degree as well as elemental and
structural composition. The results, obtained in this work, reinforce the importance to
use several independent techniques to study complex and heterogeneous materiaIs as
humic substances and the potentiality of these techniques to generate data about the
structure, reactivity and interactions of these substances. After this stage of the work,
it was evaluated the influence of water oxidants (chlorine and chlorine dioxide) in the
formation of subproducts with carcinogenic potential as the trihalomethanes (in this
case the chloroform), which are generated after the oxidation of aquatic organic
material by water oxidants. The formation of these subproducts was minimized under
our tropical climatic conditions, and it was observed a peak of maximal formation
after 24 hours of reaction, for both oxidants. This result indicates that operational
cares should be taken, in water supply systems, when the water is distributed for the
population. After 24 hours of reaction, the chloroform formation, in samples with
chlorine dioxide was around 60 times smaller than in the samples containing
chlorine, for a oxidants concentration of 20 j..tgL-I. Also, it was observed an increase
of the chloroform formation for samples with the highest values of pH and organic
matter concentration. When the fulvic acid concentration was changed, the
chloroform formation was approximately 9 j..tgL-I for the sample with the highest
organic matter concentration and containing chlorine. In the case of the sample with
chlorine dioxide, this formation was 0,20 j..tgL-I. The results obtained in the final
fase, showed that the chlorine dioxide is more efficient to oxidize the organic matter
than the chlorine and mainly in the reduction of chloroform formation (a reduction
higher than 98%) after the reaction with the fulvic fraction. These experiments
contributed for a better understanding about aquatic humic substances characteristics
in the presence and absence of altematives oxidants. The informations obtained in
this work provide operational options, which will contribute for the development of
new process or to adjust the water treatment proceduces for human consumption.
Also, the previously mentioned spectroscopic techniques were used to evaluate the
properties and structural characteristics of the fulvic fraction extracted of a tropical
area source. Results generated news and coherent data about structural alterations in
fulvic acid samples containing oxidants, showing clearly the influence of the
condensed aromatic moieties in reactions with both oxidants.
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SUBSTÂNCIAS HÚMICAS AQUÁTICAS (SHA)

1.1- Introdução

A matéria orgânica natural (MON) presente nos solos, sedimentos e turfas, é
constituída por uma mistura de produtos em vários estágios de decomposição, os
quais são resultantes da degradação química e biológica de resíduos vegetais,
animais e da atividade microbiana (Stevenson, 1982).
Essa matéria pode ser dividida em substâncias húmicas e não húmicas. As
substâncias não húmicas são de natureza definida, como por exemplo aminoácidos,
carboidratos, proteínas e ácidos orgânicos. As substâncias húmicas (SH) são de
natureza complexa, pouco conhecida e com estrutura química não definida,
formando assim, um grupo de compostos heterogêneos (Stevenson ,1982).
A maior parte do carbono orgânico refratário em ambientes aquáticos (cerca de
80% do total da matéria orgânica presente e ainda não caracterizada totalmente), está
na forma de substâncias húmicas aquáticas (Reuter et aI., 1997). Estas, por sua vez,
são formadas durante a decomposição microbiológica da biomassa em águas e solos
(nurba et aI., 2000; Rocha et al., 2000).
A fração dissolvida do material húmico em sistemas aquáticos é constituída por
moléculas orgânicas refratárias as quais desempenham importante papel no meio
aquoso, o qual está relacionado ao transporte de muitos compostos tóxicos, orgânicos
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e inorgânicos, e no ciclo dos nutrientes (Lehtonen et aI., 2000). O termo "refratário",
geralmente indica uma biodegradabilidade relativamente baixa (Frimmel, 2000).
A primeira tentativa para se isolar as substâncias húmicas do solo foi realizada
por Achard (1786), quando submeteu turfas a solventes alcalinos e obteve uma
solução escura que precipitava por acidificação. Esse material, solúvel em alcali e
insolúvel

em ácido,

foi denominado

ácido

húmico

(AH),

cuja denominação

operacional se mantém até hoje, tanto para substâncias húmicas extraídas do solo
como do ambiente aquático.
O termo húmus tem sido extensivamente utilizado e foi introduzido por De
Saussure em 1804,

(do latim, equivalente ao solo) para descrever

o material

orgânico originado do solo, de coloração escura. Esse material passou então a ser
denominado de substâncias húmicas.
Devido ao fato do húmus do solo ser capaz de reter água, nutrientes,

e

influenciar no crescimento das culturas, seu estudo foi mais popular que estudos
sobre substâncias húmicas aquáticas (SHA). Até 1906, são praticamente inexistentes
dados na literatura sobre essas substâncias no meio aquático. A presença das SH em
águas foi aceita quando começaram os estudos sobre a origem da coloração de
determinados

tipos de águas. Desde então, tomou-se

aceito a presença unívoca

dessas substâncias em águas, despertando-se um grande interesse sobre sua estrutura
química e seu papel em sistemas aquáticos. Este último tomou-se objeto de vários
estudos, incluindo estudos com as mais diversas aplicações técnicas (Thurman, 1985;
Frimmel, 1988; Frimmel, 2000).
As substâncias húmicas existem em quase todos os sítios terrestres e aquáticos,
constituindo

um dos principais

componentes

da matéria

orgânica

de solos e

sedimentos. Elas são muito resistentes à degradação, pois o tempo de existência pode
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levar séculos ou até milênios. São várias as teorias sobre a formação das SH. A
chamada teoria clássica (Waksman, 1936) propõe que as SH sejam ligninas
modificadas, mas, a maioria dos pesquisadores acredita em um mecanismo
relacionado com a formação de quinonas.
A formação do húmus em águas está diretamente relacionada com a origem da
molécula húmica, ou melhor, com o ambiente aquático. Dessa forma, o tipo de água
(rios, lagos ou mar) e as estações do ano são fatores determinantes na formação e
processos de humificação. A concentração de carbono orgânico dissolvido varia de
acordo com a profundidade do lago, apresentando tendência ao aumento em relação
ao estado trófico do ambiente (Thurman, 1985).
Segundo Thurman, 1985, várias são as hipóteses sobre a formação das SHA,
incluindo:

~ Entrada de matéria orgânica de plantas diretamente para a água e/ou através
do solo, com subseqüente modificação química e bioquímica;
~ Lixiviação de ácidos fiílvicos e húmicos originários do solo;
•. Ação bacteriana sobre algas e fitoplâncton;
+. Incidência de irradiação ultravioleta sobre a matéria orgânica, presente na

superficie de sistemas aquáticos, podendo catalisar as reações de polimerização;
•• Reações de polimerização entre grupos funcionais fenólicos, amino e
aldeídos presentes em produtos biológicos, abundantes em lagos eutróficos e
águas sedimentárias.
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Dessa forma, as principais fontes de matéria orgânica nos ecossistemas
aquáticos, podem ser representadas pela biomassa viva e pela matéria orgânica
detritaI. Segundo Wetzel (1983), detrito pode ser definido como a perda não
predatória de carbono orgânico proveniente de qualquer nível trófico (incluindo
gestão, excreção, secreção etc) ou como sendo a entrada de carbono orgânico a partir
de fontes externas ao ecossistema. Este resíduo pode ser encontrado nas formas
particulado e dissolvido.
A definição entre material orgânico dissolvido e particulado é puramente
operacional. Considera-se como carbono orgânico dissolvido (COD) a fração que
passa através de membrana de 0,451lm (Danielsson, 1982). As transformações
bioquímicas da matéria orgânica detrital dissolvida e particulada, que ocorrem
através do metabolismo microbiano, são fundamentais para a dinâmica dos ciclos dos
nutrientes e do fluxo de energia nos ecossistemas aquáticos (Wetzel, 1983; Munster
& Chróst, 1990).
Thurman & Malcolm (1981) baseados em métodos cromatográficos de
extração, definiram substâncias húmicas aquáticas (SHA) como a porção não
especifica, amorfa, constituída de carbono orgânico dissolvido (COD) em pH 2,0 e
adsorvida em coluna de resina XAD-8 com altos valores de coeficiente de
distribuição.
Vários estudos têm priorizado a caracterização das propriedades estruturais das
SHA (Artinger et aI., 1999; Zsolnay et al., 1999; Chen et al., 2002). Sabe-se por
exemplo que as SH possuem características químicas, e participam de reações
relevantes, como das interações com desinfectantes de água tais como cloro e
dióxido de cloro. O estudo dessas interações intensificou-se devido que, em águas
naturais, o material orgânico é o principal precursor na formação de compostos
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(quando o cloro livre é utilizado) os quais apresentam propriedades

carcinogênicas, tais como os trihalometanos, THMs (Chen et al., 2002; Deok-Ree et
al.,2003).
v

Entretanto,

extensão

o conhecimento

não são completamente

satisfatórios

sobre

as SR,

da existência dessas interações, sua natureza e
entendidas,

especialmente

devido à ausência

sobre

sua estrutura,

de resultados
complexidade,

dificuldades em se relacionar os dados obtidos, ou ainda, pelo uso de condições que
resultaram em alterações do material (Stevenson, 1994). Para avaliar a importância
dessas interações

em águas naturais

devem ser obtidas informações

quanto

à

abundância, natureza molecular e interações com os elementos (Reuter et al., 1997).
Sabe-se, por exemplo, que os ácidos húmicos (AR) e.os ácidos fúlvicos (AF)
são as frações das SHA que podem participar de reações indesejáveis, constituindo
os maiores precursores na formação dos THM(s).
As SHA são constituídas

por essas frações húmicas e fúlvicas. Os AR

representam a fração das SR, solúvel em meio alcalino diluído, a qual precipita pela
acidificação do extrato alcalino. Os AF permanecem em solução quando o extrato
alcalino é acidificado (Thurman & Malcolm, 1981).
As diferenças entre AR e AF podem ser explicadas por variações no peso
molecular, número de grupos funcionais (carboxílicos, fenólicos, etc.) e extensão da
polimerização.

Os AR, de alto peso molecular, possuem mais carbono em sua

composição, porém apresenta menor concentração de oxigênio em relação aos ácidos
fúlvicos.
Uma diferença importante entre essas frações é que nos ácidos fúlvicos, o
oxigênio
conhecidos

pode

ser considerado

(como

por exemplo

como parte
-COaR,

integrante

-C=O,

-aR).

dos grupos
Nos

funcionais

ácidos húmicos,
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entretanto, uma parte do oxigênio parece ser uma componente estrutural do esqueleto
aromático, formando pontes entre os anéis aromáticos ou estando inseridos neles
(Stevenson, 1982). Estes ácidos de coloração escura, tanto alifáticos quanto
aromáticos, são quimicamente complexos e hidrofilicos, (Mccarthy et aI., 1990;
Martin Neto et al., 1998).
As figuras 1.1 e 1.2 apresentam a estrutura hipotética para os AR e AF,
respectivamente. Na estrutura apresentada para os AR, observam-se moléculas
aromáticas complexas, com açúcares, peptídeos, aminoácidos e compostos alifáticos
ligados entre os grupos aromáticos. Na estrutura dos AF, notam-se estruturas
aromáticas e alifáticas, substituídas com grupos funcionais contendo oxigênio
(Buftle, 1977).

Figura 1.1 - Estrutura hipotética dos ácidos húmicos, proposta por Stevenson
(1982).
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Figura 1.2 - Estrutura hipotética dos ácidos fúlvicos, proposta por Buflle (1977).

A estrutura

das SHA é de alta complexidade

e depende fortemente

das

condições pelas quais a matéria orgânica desenvolve o processo de humificação. A
reatividade entre as substâncias húmicas e poluentes ou demais compostos orgânicos
é dependente da estrutura molecular deste material, sendo portanto, fundamentais
estudos que possibilitem um melhor entendimento sobre a sua composição.
Sabe-se que a estrutura das substâncias húmicas é modulada por fatores como
pH, força iônica, concentração em solução entre outros. Sua estrutura policondensada
é derivada de seus compostos

de origem, como por exemplo, ligninas, taninos,

proteínas, ácidos graxos, carboidratos e outras substâncias orgânicas e inorgânicas
(Cruzes, 1996).
Até recentemente,

o modelo dominante referente à estrutura das SH era de

polímeros macromoleculares (Schulten et aI., 1993; Stevenson, 1994). Neste modelo,
mudanças

conformacionais

tomam

lugar,

como

é o caso de macromoléculas

biológicas tais como proteínas, polissacarídeos, ácidos nucléicos e ligninas (Cantor et
aI., 1980; Swift, 1989). Schinitzer e Khan (1972) e mais recentemente

Schulten

e
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Schnitzer (1995) propuseram a existência de vazios na estrutura das SR, os quais
podem constituir-se em excelentes sítios de sorção para pesticidas não polares.
Entretanto, Wershaw (1986) foi o primeiro a postular uma descrição alternativa
para a estrutura macromolecular das SH. Ele (Wershaw 1993) propôs que as SR, em
solução, formariam agregados mistos de moléculas anfifílicas provenientes de
produtos da degradação de plantas e complexos de ligninas-carboidratos. Segundo
seu trabalho, os agregados húmicos interagem por mecanismos que envolvem
ligações fracas como ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Também,
considerando o conceito de micelas Tanford (1980), sugeriu que agregados húmicos
seriam similares a agregados micelares, sendo seus interiores compostos por porções
hidrofóbicas enquanto que componentes altamente carregados estariam posicionados
nas superficies externas desses agregados. A questão, referente a se estes domínios
"pseudomicelar"

são formados intramolecularmente ou inter-molecularmente,

permanecem não resolvidos, mas mantendo o modelo do detergente,

as

pseudomicelas teriam um interior hidrofóbico para os quais compostos não polares
podem particionar. Piccolo et aI., (1996a, 1996b) e Kenworthy & Hayes (1997)
foram os primeiros a mostrar evidências diretas que a estrutura macromolecular das
SH poderia não ser totalmente polimérica.
O grande tamanho molecular, freqüentemente observado nas SH, poderia ser
considerado como resultado da associação de moléculas menores por forças de
interação fracas, como forças de van-der-Walls e ligações hidrofóbicas (piccolo &
Conte, 2000). A ocorrência da ligação hidrofóbica está associada com as variações
conformacionais das SH e essas variações dependem de alguns parâmetros como pH,
força iônica, temperatura, concentração das SH entre outros (Piccolo et al., 1998;
Piccolo & Conte, 2000; Martin Neto et aI., 2000).
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A relevância e a conseqüência de ter um modelo definitivo para as SH são
extremamente óbvias. Apesar de todos os modelos propostos até o presente, há um
consenso sobre a existência de sítios hidrofóbicos que seriam excelentes sítios de
sorção como por exemplo para compostos não polares tais como pesticidas e outros
xenobióticos orgânicos.
Devido à heterogeneidade das SHA, há portanto, a necessidade de estudos mais
detalhados sobre sua estrutura e propriedades
melhor

entendimento

redução,

mobilização

quanto

aos mecanismos

ou imobilização

funcionais, o que possibilitaria um
responsáveis

de metais pesados,

pela complexação,
pesticidas

e outros

compostos tóxicos (Chen et aI., 2002).
O interesse pelas SHA deve-se portanto, à importância delas nos ecossistemas
aquáticos naturais, em razão da multiplicidade de sítios ligantes contendo oxigênio
como

por

exemplo:

carboxilas,

carbonilas,

hidroxilas

fenólicas

e alcoólicas

(Thurman, 1985). A presença de vários grupos funcionais, permite o uso de várias
técnicas para obter informações a respeito da funcionalidade e mecanismos de reação
das SH no ambiente.

1.1.2 - Caracterização das substâncias húmicas aquáticas
Técnicas espectroscópicas

tais como ressonância magnética nuclear (RMN),

ressonância paramagnética eletrônica (RPE), absorção de luz no ultravioleta-visível
(UV /Vis)

e tluorescência

de luz (UV Nis),

têm sido aplicadas

para

análises

qualitativa e quantitativa da matéria orgânica natural (Senesi et al., 1989 e 1991;
Martin Neto et al., 2001; Ferreira et al., 2001; Bayer et al., 2002; Milori et al., 2002;
Chen et aI., 2003). A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN
por exemplo, possui um enorme potencial para o entendimento

13

da estrutura

C),
e
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reatividade das SH (Schnitzer & Kahn, 1978; Malcolm, 1989).

10

As técnicas de

absorção e fluorescência, de luz no UV-Visível, possibilitam a obtenção de
informações acerca da natureza, estrutura, funcionalidades das SHA e sobre
processos de humificação (Bemardes et al., 1996).
Segundo Schnitzer & Khan (1972) para obter progressos significativos, no
conhecimento da química das substâncias húmicas, é necessária a aplicação
combinada de uma variedade de técnicas químicas e espectroscópicas. Quando são
comparados os resultados obtidos para amostras extraídas de diferentes localidades,
ocorrem variações nos espectros das SH com as diversas técnicas. Isso toma a
identificação e interpretação dos resultados, particularmente dificeis (Chen et al.,
2002).

Métodos analíticos para a caracterização das substâncias húmicas, tais como
técnicas espectroscópicas não destrutivas, têm sido extensivamente utilizadas, uma
vez que amostras sólidas e líquidas são diretamente utilizadas nas análises (Chen et
al., 2002). Estes métodos apresentam vantagens muito atrativas, das quais destacamse: a) são não destrutivos; b) somente pequenas quantidades de amostras são
requeridas; c) são experimentalmente simples e não requerem manipulações
especiais na preparação das amostras (talvez esta seja a mais importante) e d)
fornecem informações sobre estrutura molecular e química, ou sobre propriedades
funcionais da matéria orgânica natural (Stevenson, 1994).

1.1.3 - Objetivos

Considerando a complexidade e heterogeneidade das SHA, o objetivo neste
primeiro estágio do trabalho foi fracionar as SHA (extraídas de um manancial de área

-------------------------
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tropical) para então caracteriza-Ias, determinando assim, as propriedades de seus
constituintes húmicos após o fracionamento.
Também, caracterizar sistematicamente as propriedades estrutural e funcional,
pela combinação de técnicas espectroscópicas incluindo ressonância magnética
nuclear (RMN), infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), ressonância
paramagnética eletrônica (RPE), absorção e fluorescência de luz no UV-Visível.

1.2 - Materiais e métodos

1.2.1 Amostra de água

As substâncias húmicas aquáticas foram extraídas de uma amostra de água,
coletada no Rio João Pereira. Este rio é um afluente do Rio Itapanhaú, localizado no
sentido jusante-montante deste. O Rio Itapanhaú está localizado em uma área de
proteção ambiental próximo a cidade de BertiogalSP (figura 1.3), na região sul do
litoral do Estado de São Paulo.
O Rio João Pereira apresenta uma água de coloração escura com alto teor de
matéria orgânica aquática, facilitando dessa forma, sua obtenção e extração para
posteriores reações em laboratório, com cloro e dióxido de cloro. Este rio é utilizado
para lançamento de esgoto tratado, da estação de tratamento de esgoto (ETE) do
loteamento Riviera de São Lourenço, a cerca de 4,5 Km da serra do Mar.
A situação geomorfológica da região, onde está localizado o Rio João Pereira,
permitiu o desenvolvimento de diferentes formações e associações vegtftais,
sobretudo, aquelas pertencentes ao complexo da restinga e manguezais, até a típica
floresta pluvial de aproximidades e encosta Atlântica. A caracterização da vegetação
da região é a de uma planície costeira litorânea, coberta por florestas de restinga e

---------------------------
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mata atlântica, desenvolvendo assim, uma ampla variedade de subtipos numa mesma
área, devido à heterogeneidade

hidrográfica, topográfica e microc1imática da região

(Nunes et al., 2002).

Figura 1.3 - Localização do Estado de São Paulo e em destaque o local de coleta
da amostra de água para extração de substâncias húmicas aquáticas.

1.2.2 Fracionamento

I

das SHA

As SHA foram extraídas da amostra de água com a utilização de resmas,
seguido de fracionamento químico, para a obtenção das frações húmicas e fulvicas.

o fracionamento
de compostos

das SHA oferece vantagens pela seletividade ao separar um grupo
orgânicos (ou um subcomponente)

de outros, com base em suas

propriedades fisico-químicas.
A extração e o fracionamento, das frações húmicas e fulvicas, foram feitos de
acordo

com

o

procedimento

esquematizado

no

diagrama-I,

seguindo

uma
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metodologia já bem estabelecida na literatura "International Humic Substances
Society" - IHSS, Malcolm & Thurman (1995).
Para o isolamento das SHA, cerca de 50 litros de água superficial do Rio João
Pereira foram coletados. Antes da extração, a água coletada foi filtrada em sistema de
filtração a vácuo, utilizando-se papel qualitativo para a remoção de sólidos e
partículas suspensas, evitando desta maneira, obstruções no sistema extrator.
Posteriormente, a amostra foi acidificada com solução de ácido clorídrico
concentrado até pH 2. A amostra de água acidificada foi passada por gravidade, a
uma vazão de 4 rnLmin-I, através de colunas de vidro dispostas em série e
empacotadas com resinas adsorventes XAD-8 (Serva Feinbiochemica). Estas resinas,
utilizadas para a isolação das SHA, foram purificadas antes do uso, por sucessivas
lavagens com HeI 0,50 moI L-I, NaOH 0,50 moI L-I e metanol, durante um período
de 24 horas. Na falta de resinas XAD-8, as resinas do tipo XAD-7 também podem
ser utilizadas para a isolação das SHA.
Após a saturação da resina pelas SHA (o que pode ser verificado pelo
escurecimento da mesma), esta foi tratada com solução de HeI 0,01 moI L-I para a
remoção de compostos não húmicos, fazendo-se em seguida, a eluição com solução
de hidróxido de sódio 0,10 mal L-I, extraindo-se dessa forma as SHA. O extrato
alcalino de SHA resultante, foi utilizado para a obtenção das frações de ácidos
húmico e fúlvico, com base nas características de solubilidade destes compostos,
uma vez que os AH são insolúveis em meio ácido e os AF solúveis em todo intervalo
de pH (Thurman et aI., 1981; Rocha, 1997).
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Amostra de água (filtrada em sistema de filtração a vácuo/papel de
filtro qualitativo) e acidificada com HCI pH 2

HCI O,Olmol L-i

Eluição da resina com
NaOH 0,10 moi L -i

/
__

A água é passada pela resina XAD-8,
vazão de fluxo 4 mL min-1

Extato alcalino de SHA acidificado com
•••.. HCI 6 moI L-I pH 2 (repouso por 24h).

r
Centrifugação

1

fração insolúvel
ácido húmico
(AR)

Sobrenadante
ácido fUlvico
(AF)

I

Diálise

I

Liofilização

Caracterização

Diagrama-l.l

Esquema geral representando

dos AR e AF, segundo metodologia
Húmicas (IHSS)*.

* http://www. ihss.gatech. edu/22/04/0 1

a extração e o ftacionamento

da Sociedade Internacional

químico

de Substâncias
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Depois da eluição, com solução de NaOH, o concentrado obtido foi acidificado
a pH 2 com solução de HCI 6 moI L-I, nesta etapa ocorre a precipitação da fração de
AR permanecendo em solução a fração de AF. O ácido fiílvico aquático (fração
solúvel) foi separado do ácido húmico aquático por centrifugação a 12000 rpm
durante 40 mino Posteriormente, as amostras foram dializadas utilizando-se
membranas (SAMLESS CELL 16 X 100 CLEAR), contra água deionizada até teste
negativo para c1oretos (método AgN03),

sendo em seguida liofilizadas. As

membranas utilizadas para purificação das frações, foram primeiramente tratadas,
utilizando solução de bicarbonato de sódio 2 % (m/v) e solução de EDTA dissódico
dihidratado com 0,01 moI L-I por 10 minutos. A purificação foi feita por diálise para
remoção do excesso de sais dissolvidos segundo procedimento descrito por Rosa et
aI. (2000).
Foram realizadas análises do teor de carbono orgânico dissolvido (COD) e das
composições elementares (C, H, N, S e O), das SHA e suas frações. Estas análises
são recursos auxiliares que possibilitam conhecer e quantificar elementos químicos
formadores da molécula húmica e fiílvica.

1.2.3 Procedimento para a caracterização das SHA

./

Aledidaf} do teor de carbono orgânico dissolvido

As determinações do carbono orgânico dissolvido, contido no concentrado de
SHA e em suas frações, foram feitas utilizando-se o método de combustão catalítica
sob atmosfera de oxigênio em equipamento Analyser SHIMADZU TOC-5000 A, de
acordo com as recomendações do fabricante.

-------------------------
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elementar (C /1, S, 51e O)

Determinou-se a composição elementar das amostras em relação ao conteúdo
de carbono, hidrogênio nitrogênio e enxofre, em analisador elementar (Elemental
Analysers, EA 1108 da Fisons Instruments).

O teor de oxigênio foi obtido por

diferença a 100%, descontados os teores de cinzas das amostras lio:filizadas. Para a
determinação do teor de cinzas foram calcinados 20 mg de cada uma das amostras de
SHA, AF e AR, por 1 hora, à temperatura de 800 °e em mufla. O resultado final foi
obtido a partir da média aritmética de experimentos em duplicata

1.2.4 Procedimentos para a caracterização espectroscópica

./

E;"pectro.\copia de ressonância magnética nuclear (R/H!" .••)
Os resultados de RMN do estado sólido, foram obtidos de um espectrômetro

Varian (Unity 400), operando

em 400 MHz para

1

H, pertencente

à Embrapa

Instrumentação Agropecuária, São Carlos/SP. Os espectros foram obtidos utilizando
a seqüência de RMN CP/MAS de
ressonância foi 100,58 MHz

13

13

e

segundo Preston, (1996). A freqüência de

C e a banda espectral utilizada para a polarização

cruzada foi de 50-70 KHz. O tempo de contato e o tempo de repetição foram de
1 ms. As amostras lio:filizadas, geralmente em tomo de 50 mg, foram colocadas em
rotores de zircônia de 5 mm, com rotação em tomo do ângulo mágico, de 8 KHz. A
escala do deslocamento
(õ-CH2 = 38,30).

químico foi referenciada para o adamantano

a 964 Hz
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E"pectro.,copia de ressonância pammllgnética eletrônica (RPEJ

/

Os espectros de RPE foram obtidos utilizando-se um espectrômetro Bruker,
EMX, operando em banda X (9 GHz), 100 KHz de freqüência de modulação e uma
cavidade retangular. Utilizaram-se amostras sólidas liofilizadas, de acordo com
procedimento descrito por Martin Neto et aI., (1991).
No presente trabalho foram obtidos os espectros de RPE para amostras de
SHA, AF e AH, para detectar e quantificar 05 radicais livres do tipo semiquinona. Os
radicais livres semiquinonas foram quantificados utilizando uma aproximação,

no

qual a densidade de spin foi considerada proporcional à intensidade e ao quadrado da
largura de linha (I x Mf2) (Poole e Farach, 1972). Esta aproximação é baseada no
padrão secundário (um cristal de rubi calibrado com 'strong pitch'), de acordo com a
metodologia de Singer (Singer, 1959; Martin Neto et al., 1991). O padrão secundário
proporciona

uma

quantificação

do

spin mais

precisa

do

que

a calibração

convencional, devido à sua capacidade de detecção de pequenas variações no fator de
qualidade na cavidade de microondas.
As

condições

experimentais

foram

definidas

criteriosamente.

Para

isso,

utilizou-se uma baixa potência de microondas (em tomo de 0,2 mW), para evitar-se a
saturação do sinal da semiquinona e uma amplitude de modulação (0,5 G), com o
objetivo de se impedir a deformação do sinal pelo aumento da largura de linha (Poole
e Farach, 1972). As amostras foram colocadas em tubos de quartzo de 3,5 mm de
diâmetro interno, com massa variando de 10 a 30 mg.
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Espectroscopia no it~fi'/lI'ermellw com traJ1.~tÓrm(i(lade Fourier (fT/R)
A espectroscopia

no infravermelho tem sido utilizada para identificar grupos

funcionais presentes nas SH. Informações

sobre grupos funcionais como ácidos

carboxílicos, aminas, hidróxidos, grupos alifáticos dentre outros, podem ser obtidas
(Davis et aI., 1999). Os espectros foram obtidos a partir de pastilhas de KBr de
13 mm de diâmetro, sendo que 1 mg de amostra foi misturado a 100 mg de KBr e a
amostra resultante desta mistura, foi então, prensada e analisada. As medidas foram
realizadas com um espectrofotômetro

da Perkin-Elmer, Paragon 1000 PC, efetuando-

se 64 varreduras no intervalo de 4000 cm-I a 400 cm-I com resolução espectral de
4 cm-I e intervalo de 1 em-I.

./

E\pectroscopia
A fluorescência

investigam

de.fluorescênda

com luz UV- VisÍl'ef

de luz no UV -Visível é uma das poucas

as SH em concentrações

e condições

técnicas

que

naturais. Alta sensibilidade e

seletividade são as principais vantagens desta técnica, pois somente aqueles grupos
funcionais que fluorescem, podem ser observados (Lombardi & Jardim, 1997, 1999).
Os experimentos
parâmetros

foram realizados,

como concentração

avaliando-se

primeiramente

a influência de

e pH, das soluções contendo amostras de SHA,

frações húmicas e fúlvicas. Para as análises, utilizou-se um espectrômetro

da Perkin

Elmer modelo LS50B.
As amostras de SHA, AF e AH foram diluídas separadamente, em solução de
NaHC03 a 0,05 moI L-I (pH

==

8,0) com concentrações entre: 1000 até 0,50 mg L-I e

pH nos valores de 5; 7; 9 e 11. Foram utilizados os modos bidimensionais (excitação
e emissão) e tridimensionais de emissão-excitação

(modo síncrona) para todas as
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amostras, a uma velocidade de varredura de 300 nrn min-I. Os parâmetros de
aquisição são mostrados na tabela 1.1.

Tabela 1.1 - Parâmetros utilizados na aquisição dos espectros de tluorescência

./

Modo

Varredura

Y (resolução)

Emissão (2-D)

(nm)
350-650

com Ãex 320 e 450

Excitação(2-D)

300-650

com Ãemi 432 e 520

Síncrona (3-D)

230-450

f1À

20-200

l:\pedro,\coIJia de ah,mrçiio de lu7. no UV- Vísí\'(d

As medidas de absorção de luz no UV-Visível, foram feitas utilizando-se
2 mg de amostra diluídas em 10 mL de NaHC03 (0,05 moI L-I) em pH == 8, segundo
metodologia descrita por Stevenson (1994). A varredura do espectro foi feita na
região do ultravioleta e visível (200 a 800 nrn). Utilizou-se um espectrômetro
Shimadzu modelo UV-1601 Pc.

1.3.

Resultados e discussões

1.3.1 Análise do conteúdo de carbono orgânico dissolvido (COD)
A quantidade de matéria orgânica isolada de sistemas aquáticos foi obtida
medindo-se o conteúdo de COD. A tabela 1.11,ilustra os valores de COD obtidos
para as amostras de SHA, AF e AH. Os resultados mostraram, que as SHA, contém
um alto teor de carbono orgânico, sendo predominantemente composta por ácidos
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fúlvicos. Estes dados são concordantes com dados publicados na literatura
(Wangersky, 1993).

Tabela 1.Il - Valores do conteúdo de carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono
inorgânico (CI), obtidos para as amostras de SHA, AF e AR, extraídas da água do
Rio João Pereira, em Bertioga/SP.
Amostra

1,84±0,04
1,90±0,02
6,60±0,
2,70±0,01
O1
COD
(g L·l)
9,OO±O,O2
2,O4±O,03
CI(mgL-1)

AR
AF
SHA

Acredita-se que, em ecossistemas de água doce, de 60 a 80% da matéria
orgânica dissolvida, seja constituída por substâncias húmicas e que a sua
concentração, nestes ambientes, possa ser da ordem de 10 mg L-I. Valores típicos do
conteúdo de COD variam de 0,50 J..lgrnL-I na água do mar, 7 J..lgrnL-I em rios,
25 J..lgrnL-I em pântanos. Nos estuários, o valor do conteúdo de COD encontra-se
entre os valores de rios e da água do mar. Em águas salgadas cerca de 20% do COD
é proveniente de material húmico, 60% em rios e 70% em áreas alagadas (Choudry,
1982; Reuter et al., 1997).

1.3.2 Coloração das frações húmicas e análise elementar (C,H,N , S e O)

Coloração das substâncias húmicas aquáticas

A figura 1.4 ilustra as amostras de AR e AF extraídas das SHA utilizadas no
presente trabalho.
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Figura 1.4 - Amostras de ácidos húmicos e fiílvicos extraídas do Rio João Pereira,
em Bertioga/SP.

Os ácidos húmicos (AR) apresentam uma coloração que varia do marrom ao
preto,

dependendo

do grau de polimerização,

e estes ácidos apresentam

pouca

solubilidade em água. Na molécula de AR estão presentes grupos funcionais como:
carboxilas,

fenóis,

quinonas,

cetonas,

metoxilas

e alquenos.

Anéis aromáticos,

açúcares e aminoácidos também estão presentes. Na presença de grupos carboxilas e
fenólicos, os AR atuam como trocadores

de cátions e assiin, formam complexos

quelados com metais (Aster et aI., 1997; Rocha et aI., 1998; Santos, 1999; Smith et
aI., 2000).
Segundo Stevenson (1982) o caráter aromático,

as concentrações de carbono e

oxigênio, a acidez e o grau de polimerização das frações húmicas mudam com o
aumento

da massa molecular

(figura 1.5). Os ácidos fúlvicos apresentam

uma

coloração que se estende do amarelo ao alaranjado escuro e são materiais com massa
molecular mais baixa que os AR.
É fato conhecido que a cor na água pode ser causada por um número de
contaminantes,

tais como: ferro, taninos e húmus (Stevenson,

1982; Bennett et aI.,
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1993). Depende também, de fatores que afetam a solubilidade e a estabilidade de
frações

particuladas

e dissolvidas,

tais como, temperatura,

exposição

à luz e

variações no pH (Bennett et aI., 1993).
Substância Húmicas

Ácidos Fúlvicos
amarelo
claro

I amarelado
marrom

I marrom
escuro

~

• ----.
300000?
----diminuição
aumento
dodoconteúdo
de caroono
30% ~
~ 62%
darooleculaI
acidez
do
conteúdo
de500
oxigênio
aumento
dadiminuição
intensidade
da
aumento
peso
•
~coloração

minuição
do grau de solubilidade
grau de polimerização

)
Figura 1.5 - Propriedades químicas das substâncias húmicas Stevenson (1982).

/

A tabela 1.IU mostra os resultados experimentais obtidos por análise elementar,
para amostras sólidas de SHA, AF e AR. No caso de materiais heterogêneos,

como

as SH, o teor de cinzas é geralmente utilizado como um indicativo do conteúdo de
compostos

inorgânicos e grau de pureza. Entretanto,

existe um grande número de

fatores que influenciam nos valores obtidos, como por exemplo, a presença de
complexos de cálcio e magnésio (calcinação) e sílica, que podem elevar os valores
dos resultados.
encontra-se

Provavelmente,

ligada

parte da sílica que não foi extraída com NaOH,

às SH devido

ao seu tamanho

coloidal

(Wershaw,

1986;

Benedetti, 1996). Este fato, pode explicar o teor de cinzas mais elevado nas amostras
de SHA

e AF (tabela

1.UI). Também,

compostos

de fósforo,

nem sempre

volatilizados durante a primeira queima, podem estar incluídos nas cinzas (Huffman

& Stuber, 1985).

lfSC-USP
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Tabela 1.111-Valores percentuais da composição elementar e teores de cinzas em %,

f(%)
O
iCinzas
S
C
2,36
69,54
69,44
8,09
0,21
26,40
26,30
48,19
12,75
0,57
0,63
1,23
2,25
3,94
1,24
2,45
10,95
(OA.)
obtidos para45,30
asNamostras de SHA, AF , AR.
(.yo)
Amostra

Os resultados (tabela 1.111)mostram que as SHA e suas frações apresentaram
conteúdos de nitrogênio entre 1,O e ~2,4 %, sendo maiores para os AR, e conteúdos
de hidrogênio entre 2,0 e - 4,0 %, sendo menores para os AF. O conteúdo de carbono
foi de 26,0 a 26,4% (SHA e AF respectivamente) e 45,0 % para as amostras de AR.
O conteúdo de oxigênio, obtido por diferença a 100 %, variou de -70 % (SHA e AF)
a -50% nas amostras de AH. Os conteúdos de C,H,N e O, obtidos para as amostras,
aproximam-se de dados publicados na literatura, os quais relatam uma distribuição
elementar clássica na matéria orgânica dissolvida, variando de: 20-70% para o C, de
0,1-5,0% para o N e de 2,0-8,0 % para o H (Calace et aI., 1998).
A amostra de AF apresentou menor conteúdo de carbono e hidrogênio, e maior
conteúdo de oxigênio, quando comparada com a amostra de AH. Estes resultados,
concordantes com dados da literatura (Visser, 1983; Artinger et aI., 2000), refletem
as diferenças geralmente encontradas entre estes ácidos. Estas observações também
são verificadas em substâncias húmicas extraídas do solo (Stevenson, 1994).
A figura 1.6 ilustra os valores da razão C/N e das razões atômicas H/C e O/C,
obtidos para as amostras de SHA e suas frações húmicas e fúlvicas. Segundo Visser,
(1983), as frações húmicas com alta massa molecular normalmente

apresentam
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menor razão H/C, ou seja, tem um sistema aromático mais condensado, ao contrário
de materiais com menor massa molecular.
Um aumento do teor de hidrogênio indica maior número de carbonos alifáticos
(CH2) que carbonos aromáticos (C=C). Por exemplo: uma razão H/C acima de um

indica carbonos de caráter alifático e uma diminuição da aromaticidade das amostras,
(Artinger et aI., 2000; Lu et aI., 2000). Por outro lado, uma razão H/C menor que um,
reflete-se em uma alifaticidade menor e a presença de estruturas como C=C, C=O,
C=N ou na formação de estruturas cíclicas, indicando um alto grau de condensação
(Visser, 1983). No entanto, como pode ser visto pelos dados obtidos por análise
elementar, isto não é tão evidente nas amostras de origem aquática, aqui analisadas,
visto a similaridade dos resultados obtidos para a razão H/c.
A razão C/N fornece informações

sobre a incorporação

de nitrogênio

na

estrutura húmica e sobre o estado de humificação da matéria orgânica. Uma alta
razão C/N significa baixa incorporação de N e baixo grau de humificação (Lu et aI.,
2000; Artinger et al., 2000). As amostras de AR apresentaram menor razão C/N, e
portanto maior retenção de nitrogênio e maior grau de humificação. Nos outros casos
a razão C/N foi similar, significando que os conteúdos de N são similares.
O conteúdo de nitrogênio dos ácidos húmicos, em geral, é duas vezes maior
que nos ácidos fúlvicos, observando-se o contrário, somente em substâncias húmicas
de pântanos (Thurman, 1985). Razões típicas para C/N em amostras de SHA variam
entre 45 e 55 (para os AR) e de 18 a 30 (para os AF). Entretanto valores mais baixos
podem ser encontrados,

como aqueles mostrados na figura 1.6. Esses valores são

maiores em SH aquáticas que em SH de solos e variam entre 10 e 12 devido a
inúmeros mecanismos, incluindo adsorção de matéria orgânica contendo nitrogênio,
por argilas e precipitação de compostos orgânicos de nitrogênio (Stevenson, 1994).
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Figura 1.6 - Comparação dos valores para as razões C/N, H/C* e O/C*, obtidos
para as amostras de SHA, AF e AH.
*razão atômica.

Segundo Lu e colaboradores
e/N,

tipicamente

entre

(2000), plantas não vasculares apresentam razão

2 e 10. Plantas

vasculares

que contenham

celulose,

apresentam razão C/N a partir de 20. As SHA e os AF, obtidos neste trabalho,
apresentaram razão C/N em tomo de 20. Este valor é considerado relativamente alto
para ambientes aquáticos.
A razão atômica O/C permite estimar a abundância de grupos funcionais que
contém oxigênio e portanto, é um indicador do grau de oxidação. Uma alta razão
O/C implica na presença de grande conteúdo

de grupos oxigenados tais como:

COOH, OH e OCH3, O-alquil (Visser, 1983; De Paolis et al., 1997). Por outro lado,
o decréscimo desta, implica um alto grau de condensação aromática (Lu et aI., 2000).
O conteúdo de oxigênio na matéria orgânica aquática, é normalmente elevado,
ao contrário do que tem sido reportado para a matéria orgânica de solos. Isso pode
indicar que as SHA são menos estáveis (ou menos estabilizadas por seu ambiente).

Capítulo 1

_

26

Os valores de O/C, das amostras em questão, ficaram entre 0,60-0,80, sendo
maior para os AF, quando comparados aos húmicos. Isto indica que os AF são mais
ricos no conteúdo de grupos funcionais O-alquil, ácidos carboxílicos, e sugere menor
grau de aromaticidade,

sendo consideravelmente

mais alifáticos quando comparados

com os AF extraídos de solos (Lu et aI., 2000).

1.3.3 Resultados de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
A espectroscopia
fornecendo

no infravermelho tem sido utilizada para caracterizar as SH

informações estruturais e funcionais das moléculas que as compõe. A

figura 1.7 ilustra os espectros de infravermelho obtidos para as amostras de SHA, AF
e AR. Estes

espectros

apresentam

bandas

de absorção

características

dessas

substâncias, sendo similares entre si. No entanto, foram observadas diferenças na
intensidade
presença

relativa de algumas bandas. Em todas as amostras foi observada

a

de uma banda intensa e larga entre 3500 a 3200 em-I, atribuída ao

estiramento OH de fenólicos e C-H aromáticos.

E

(/)

C
ct:l

I-L4000

3200

2400

1600

800

O

Comprimento de onda cm-1
Figura 1.7 - Espectros no infravermelho, obtidos para as amostras de substâncias
húmicas aquáticas

e suas frações (AF e AR), extraídas do Rio João Pereira,

Bertioga/SP (pH~ 4,0).
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Também foram observadas bandas a 1715 em"I e 1720 em"I atribuídas aos
grupos C=O, COaR,

bandas a 1620 cm-l e 1626 cm"l (atribuídas a grupos C=C

conjugados a C=O, C=N, COa"); em 1266 cm-l e 1220 em"I, atribuídas a C-O,
álcoois e fenóis, além de grupos C=C aromático em aproximadamente
1402 cm-l para os AR e AF respectivamente.

Comparando-se

1399 cm"l e

os espectros obtidos

para os AR e AF (figura 1.8), observa-se que a amostra de AR apresenta um
aumento da banda a 1621 cm"l, referente ao estiramento COa" e à vibração de -C=C
aromático.

Estes

dados

sugerem

a presença

de metais

na amostra,

complexação por metais induz à conversão de grupos COaR
demonstrado

pois a

para COa", o que é

pela diminuição da absorbância a 1715 cm"l e ganho em torno de

1621 cm-l (Piccolo et al., 1982).
Segundo Kalbitz e colaboradores (1999 e 2000), um decréscimo da razão entre
as absorbâncias, em aproximadamente

1725 em"I e 1620 em-I, pode também estar

associado a um aumento do conteúdo de estruturas aromáticas, quando comparado ao
conteúdo de grupos carboxil protonados, podendo constituir-se como indicativo do
aumento do grau de humificação das frações húmicas.
De acordo com os resultados de Kalbitz e colaboradores

(1999 e 2000), um

decréscimo na absorbância a 1620 cm"l (referente a estruturas aromáticas, Senesi et
aI., 1996), implica um aumento da razão 1725/1620 . De posse dessas informações,
verificou-se que a amostra de AF avaliada no presente trabalho, apresenta menor
valor de absorbância a 1620 em"I e maior razão 1725/1620, quando comparada à
amostra de AR (tabela l.IV), o que sugere menor grau de condensação aromática.
Estes dados estão de acordo com os obtidos por Kalbitz et al., (1999 e 2000).
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Figura 1.8 - Comparação dos espectros obtidos por infravermelho para as amostras
de AF e AR, extraídas do Rio João Pereira, Bertioga / SP (pH::;:j4,0).

Na amostra de SHA, não foi possível obter tais valores característicos

da

absorbância a 1620 cm-1 e razão 1725/1620, devido à sobreposição das bandas. A
interpretação dos espectros está baseada nos dados publicados por (Schnitzer & Khan
1972, 1978; Piccolo et aI., 1982; Silverstein et aI., 1991; Stevenson, 1994; Davis et
aI., 1999 e Kalbitz et aI., 1999 e 2000).

Tabela 1.IV - Valores da absorbância a 1620 cm-1 e razão 1725/1620, obtidos por
infravermelho, para as amostras de substâncias húmicas aquáticas e suas frações
ácidos húmico e fiílvico.
Amostra

Razão
1725/1620

SHA
AF

1,07

AR

0,88
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1.3.4 - Resultados de ressonância magnética nuclear (RMN)
A espectroscopia de RMN é uma ferramenta que permite investigar as
propriedades químicas e estruturais da matéria orgânica (Schnitzer & Preston, 1986;
Lu et al., 2000; Chen et ai., 2002). A figura 1.9 ilustra os resultados obtidos para as
SHA e os AF. Os espectros de RMN de

13

C, obtidos para essas amostras são

similares. As bandas, observadas nos espectros, foram identificadas e integradas para
a obtenção das características estruturais.

,;~\
\~.

.r

-COOH

I

:hAvWV~
t
1\

V

\

,

I

150

200

Figura 1.9 - Espectros de RMN de
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C CP/MAS de amostras sólidas de SHA e AF.

São indicados os grupos químicos referentes às diferentes bandas. A escala do
deslocamento químico foi referenciada para o adamantano a 964 Hz (8-CH2 = 38,30).

Os espectros de SH, geralmente podem ser divididos em quatro regiões
químicas (Lu et al., 2000). Observam-se principalmente os máximos das seguintes
bandas: a região de O-50 ppm representa a ressonância de carbonos alifáticos (metil,
metileno), a região específica 50-65 ppm consiste na ressonância de grupos
metoxílicos

(-OCH3),

e

de

160-220

ppm

corresponde

a

carbonos

carboxílicos/carbonil (Schnitzer & Preston, 1983; Stevenson, 1994; Preston, 1996;
Celi et aI., 1997; Peuravuori et al., 1997; Frimmel, 1998 e 2000; Lu et aI., 2000).

----------------------
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Acredita-se que a região de 60-90 ppm refira-se a grupos C-O, devido ao fato
que o conteúdo de nitrogênio, em solutos fúlvicos aquáticos, é invariavelmente
baixo. Contudo, compostos tais como carboidratos ressonam dentro desta região,
outras ressonâncias, como as de éteres, também estão presentes. A região de
90-11 O

ppm consiste na ressonância de carbonos di-oxigenados como: carbonos

anoméricos e polissacarídeos.
A região de 110-140 ppm é atribuída à ressonância de carbonos aromáticos de
alquil-substituídos e não substituídos, pois carbonos aromáticos protonados ressonam
no intervalo de 110-120 ppm e os carbonos aromáticos de alquil substituídos e
insubstituídos na faixa de 120-140 ppm (Frimmel, 1998 e 2000). A região de 140160 ppm é referente à ressonância de carbonos aromáticos substituídos por oxigênio

e nitrogênio como por exemplo: fenóis, éteres aromáticos ou aminas. A região de
190-220 ppm é característica de grupos carbonílicos (aldeídos e cetonas).

De acordo com os resultados, que são coerentes com os dados da literatura,
(Stevenson, 1994; Preston, 1996; Celi et al., 1997; Peuravuori et al., 1997; Frimmel,
1998 e 2000; Lu et aI., 2000; Chen et aI., 2002), observa-se que os picos a 39 ppm

(amostra de SHA) e a 37 ppm (amostra de AF), correspondem a carbonos alifáticos,
resultantes de carbono alquil, tais como metil, metileno (Wilson 1987).
O pico a 75 ppm (SHA) e 76 ppm (AF), têm sido atribuídos às cadeias de
polissacarideos tais como celulose (Malcolm, 1989). Os picos a 128 ppm (SHA) e
127 ppm (AF) são resultantes de carbonos aromáticos e insaturados ou carbonos

aromáticos protonados, e em 176 ppm (SHA) e 173 ppm (AF), atribuídos à
carboxílicos incluindo ácido carboxílico, amida e carbono de esteres. O pico em 212
ppm (SHA), é atribuído a carbonos de carbonil, aldeídos e cetonas (Lu et al., 2000).
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Nas tabelas 1.V e 1.VI estão representados
aromaticidade

os percentuais de alifaticidade,

e os grupos funcionais, associados às bandas correspondentes

aos

grupos presentes nas amostras de SHA e AF. Os resultados foram obtidos a partir dos
espectros

de RMN.

As porcentagens

de alifaticidade

e aromaticidade

foram

próximas, sendo de 76% e 73 % de alifáticos e de 26% e 28 % de aromáticos, para as
amostras de SHA e AF, respectivamente.

Tabela 1.V - Grau de aromaticidade e alifaticidade obtidos a partir das áreas das
bandas nos espectros de RMN e 13CCPIMAS de amostras sólidas de SHA e AF.

Amostra

SHA

AF

Grau (%)
Alifaticidade *

Aromaticidade*

76

26

73

28

* Alifaticidade (%) = Área dos sinais de alifáticos (0-110 ppm) x100
Área dos sinais de C (0-160 ppm)
* Aromaticidade (%) = Área dos sinais de C aromáticos (110-160 ppm) x100
Área dos sinais de C (0-160 ppm)
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Tabela-1.VI Intensidades relativas (% da área total) das bandas nos espectros de RMN e l3C CP/MAS de amostras sólidas de SHA e AF.

Distribuição de l3C por regiões de ppm (%)

-

Amostra

-

SBA

31,7

8,4

AF

32,1

7,7

50-65

O-50

Região

119-137
137-160
92-119
160-188
188-214
9,5
8,2
3,9
11,5
4,9
7,3
6,6
12,2
10,9
9,5

65-92

(ppm)

Grupos atribuídos

O-50

carbonos alifáticos (metil,metileno)

50-65

metoxílicos (-OCR3)

65-92

C-O

92-119

carbonos dioxigenados (carbonos anoméricos e polissacarídeos)

119-137

carbonos aromáticos de alquil-substituídos e insubstituídos

137-160

carbonos aromáticos substituídos por oxigênio

160-188

carboxílicos

188-214

carbonílicos

-------------------------
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1.3.5 - Resultados de ressonância paramagnética eletrônica (RPE)
A espectroscopia

de RPE é uma técnica utilizada para detectar a presença de

espécies paramagnéticas, como o radical livre orgânico estável do tipo semiquinona,
presente na molécula, e ainda, íons metálicos naturalmente complexados com a parte
orgânica. Através desta metodologia foi possível quantificar estes radicais, os quais
são indicativos do grau de humificação das SH.
Os radicais livres, presentes
significativamente

nas substâncias

nas propriedades

redox

húmicas,

da matéria

podem

orgânica

influenciar

natural

e na

reatividade com muitos substratos orgânicos e inorgânicos (Wilson & Weber, 1977;
Senesi et aI., 1989; Senesi, 1990; ScoU et aI., 1998).
O sinal do radical livre, presente nas substâncias húmicas, é produzido por
grupos do tipo semiquinona, que são formados pela dehidrogenação
compostos

fenólicos (Riffaldi

&

formas quinona e hidroquinona,
semlqulllona

são

muito

Schnitzer,

1972) e estão em equilíbrio com as

(Martin Neto et al., 1991). Os radicais livres

estáveis

polimerização/despolimerização,

oxidativa de

e

estão

relacionados

com

reações

de

catalisadores de reações de polimerização de SH,

grau de humificação da matéria orgânica e interação com pesticidas e poluentes
orgânicos (Marques, 1998).
Para a obtenção dos sinais de radicais livres do tipo semiquinona, levou-se em
conta o fato de que a sensibilidade do espectrômetro

aumenta consideravelmente

com o aumento da potência de microondas. A potência ideal deve ser aquela em que
se observa a maior intensidade das linhas, porém, não deve provocar a saturação das
mesmas e nem sobreposição

dos sinais. Dessa forma, de acordo com os testes

realizados, para a verificação da potência de saturação, a potência escolhida foi de
0,20 mW , enquanto que a amplitude de modulação foi de 0,50 Gauss pico a pico.
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As figuras 1.10 , 1.11 e 1.12 ilustram as curvas de saturação de potência
obtidas por RPE, para as amostras de SHA, AF e AR.
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Pode-se observar que, para as amostras de SHA e AF, o comportamento

das

Capítulo 1

curvas de saturação obtidas por RPE apresenta características atribuídas à curvas de
saturação não homogênea. Para a amostra de AR, a forma da curva é típica de
saturação homogênea. Esta diferença observada para a amostra de AR, pode estar
relacionada com a presença de centros paramagnéticos

que ressonam no mesmo

campo magnético, fazendo com que a curva de saturação caia para zero, quando se
aumenta a potência da microonda. No caso dos AF e das SHA, a saturação não
homogênea,

ocorre quando há um "envelope de linhas" ressonando

muito próximos;

isso provoca

um alargamento

não homogêneo

em campos

das linhas de

ressonância e a sua curva de saturação chega a um patamar constante, quando a
potência aumenta acima do valor de linearidade.
Uma das principais informações a respeito das SH é a medida do grau de
humificação, que esta associada à estabilidade e complexidade das moléculas que as
compõe.

A identificação

humificação é importante

de um parâmetro

que caracterize

esse estágio

de

e tem sido objeto de vários estudos. Um dos poucos

parâmetros que indica essa propriedade das SH é o nível de radicais livres (Riffaldi

& Schnitzer, 1972; Senesi & Schnitzer, 1977; Martin Neto et al ., 1991 e 1998).
As figuras 1. 13 e 1.14 ilustram os espectros obtidos por RPE, para as amostras
de SHA, AF e AR, com a primeira derivada do sinal de absorção e o sinal do radical
livre, respectivamente.
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Figura 1.13 - Espectros
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)

de RPE obtidos para as amostras de substâncias húmicas

aquáticas (SHA), ácidos fúlvicos (AF) e ácidos húmicos (AH). RL corresponde
sinal do radical

livre. Condições

experimentais:

medidas

ao

feitas à temperatura

ambiente, v = 9,74 GHz, amplitude de modulação de 0,5 G e potência de 0,2 mW.

*
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Figura

1.14 - Espectros

de RPE,

mostrando

o sinal do radical livre (RL)

serruqmnona, obtidos para as amostras de substâncias húmicas aquáticas (SHA),
ácidos fúlvicos (AF) e ácidos húmicos (AH).
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Na tabela 1.VII são apresentados os parâmetros fisicos obtidos, como fator-g,
largura de linha e número de spins / g de carbono.

Tabela 1.VII - Quantidade de radicais livres em spins (g

C-\

valores da largura de

linha (M!) e fator-g obtidos para as amostras de SHA, AF e AR, a partir do sinal de
radical livre semiquinona.
Amostra

AR* (G)

Spius

Fator-g

(gCI)

_._
_SHA
.__ _.~_
.._..- 5,63±0,03
_._.
__
.__ _ _-'._--"_.'-_
..'-'--~-'-Ir::---"
2,005±0,001 2,07 x 10 ±0,03
AF

4, 54±0,0 1

2,005±0,003

4,90 x1016 ±0,04

AR

4,46±0,02

2,005±0,001

2,70 xl018 ±0,02

*média de duas determinações

Nos espectros obtidos para as amostras, de SHA e AF,
íons Fe

3+

foram identificados

em g = 4,3 e Mn2+ (em g ~ 2,03, com seis linhas hiperfinas), separadas por

90 Gauss), na amostra de AF. No espectro referente à amostra de AR, aparentemente
não se detectam, a temperatura ambiente, sinais de íons paramagnéticos.

Na figura

1.14, observa-se a primeira derivada do espectro de absorção, obtida para as amostras
de SHA, AF e AR, a qual consiste de uma única linha de absorção fina, típica de
radicais livres do tipo semiquinona.

o sinal do radical

livre quantificado foi da ordem de 1016 spins (g C-1), para os

AF e as SHA e da ordem de 1018 spins (g

C-\

para os AR. Isto pode estar

relacionado ao fato de que os ácidos húmicos correspondem à fração com maior grau
de condensação

aromática e portanto,

(Senesi et al., 1990). Estes resultados
literatura,

que apresentam

com maior quantidade
são concordantes

valores para o conteúdo

de radicais livres

com os reportados

na

de radicais livres do tipo
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senuqumona, presentes em amostras aquáticas, também da ordem de 1016 e 1018
spins (g C-I) (Senesi et al., 1990). O fator-g (tabela 1.VII) fornece informação sobre
a natureza química da espécie que contém o elétron desemparelhado,

no caso o

radical livre semiquinona (Wertz & Bolton, 1972). Os valores de g, obtidos para as
amostras, foram praticamente

os mesmos, indicando que o sinal observado

nos

espectros refere - se à mesma espécie química.

1.3.6 - Resultados de absorção de luz no UV-Visível
A espectroscopia de absorção de luz no UV -Visível é uma metodologia muito
útil

para

a

espectroscopia

caracterização

das

mais

variadas

substâncias

e moléculas.

A

na região do ultravioleta e visível (UV -Visível) permite registrar a

presença de ligações do tipo

1t

em anéis aromáticos substituídos por carboxilas ou

hidroxilas. Este tipo de estrutura química ocorre em moléculas orgânicas, como por
exemplo, substâncias húmicas aquáticas. Recentes estudos, também têm aplicado a
absorção de luz UV -Visível, para a determinação da massa molecular de amostras de
matéria orgânica refratária (Dah1én et al., 1999; Parkinson et al., 2000).
Os espectros de absorção de luz no UV -Visível, das SR, refletem os elétrons de
valência e caráter insaturado de estruturas ligantes (Korshin 1999). A absorbância no
UV a 254 nm, por exemplo, é utilizada para estimar a reatividade do material
húmico, na presença

de cloro (Frimmel, 2000), podendo

constituir-se

em uma

ferramenta para predizer a formação de subprodutos após a oxidação da água.
Em função da grande quantidade

e variabilidade

de grupos

cromóforos,

existentes nas moléculas húmicas, os espectros obtidos por absorção de luz no UVVisível são geralmente formados pela sobreposição de várias bandas, sem máximos
definidos, apresentando

absorção decrescente com o aumento do comprimento de

-------------------------
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onda. Sabe-se que a absorbância das SH no UV-Visível é influenciada pelo pH, tipo
de solvente e concentração salina do meio (Chen et aI., 1977). Muitos pesquisadores
opinam que a cor escura das SH é devida principalmente aos cromóforos na forma
ceto e enol, apresentadas na figura 1.15 (Stevenson, 1994).
A razão E4 / E6 (absorbâncias a 445 e 665nrn), no UV-Visível, tem sido
utilizada em SH de solo, como um indicador do grau de humificação, bem como do
grau de condensação da molécula húmica, que geralmente está associada a sua
aromaticidade (Schwarzenbach

1993; Stevenson,

1994; Rosa

1998). Mais

recentemente, a razão Ez / E3 (absorbâncias a 250 e 365 nrn) foi utilizada como
indicador do grau de humificação de SH de origem aquática. Altos valores, para a
razão Ez / E3 de ácidos fúlvicos, indicam menor grau de condensação aromática e
conseqüentemente a presença de mais estruturas alifáticas e de cadeias menores
(Peuravuori et aI., 1997).

o

0=0

~o·

Estruturas tipo quinona
-CHz - C - CHz - C - ~
II

o
forma ceto
Figura 1.15 húmicas

II

o

-CHz - C = CHz - c-

H

II

o

forma enol

Principais cromóforos presentes nas substâncias
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As SH geralmente apresentam forte absorção no UV-Visível no intervalo de
190 nrn a 800 nrn, particularmente na região UV, devido à presença de cromóforos
aromáticos e/ou outros compostos orgânicos (Schnitzer & Khan, 1972~ Gu et aI.,
1995 e 1996). Devido ao fato das substâncias húmicas conterem grupos aromáticos, a
absorbância na região do espectro no ultravioleta, especialmente abaixo de 300 nrn,
pode ser um indicativo da presença da matéria orgânica em águas de rios.
A figura 1.16 ilustra os espectros obtidos das amostras de SHA, AF e AR pela
técnica de absorção de luz no UV-VisíveI. Nos espectros, a densidade óptica
decresce com o aumento do comprimento de onda, não sendo observadas bandas de
absorção específicas, que pudessem ser atribuídas a determinado tipo de cromóforo
ou grupo funcional. Estes resultados estão de acordo com vários dados reportados na
literatura (Chin et al., 1994; Mcknight et al., 1997~Kalbitz et aI., 1999).
A intensidade de absorção apresentou variações para as três amostras. A ordem
relativa das intensidades foi AR>SHA>AF. Este comportamento pode ser atribuído
às diferenças estruturais entre as frações, pois os AF apresentam maior número de
cadeias alifáticas, enquanto que os AR apresentam menor caráter alifático com alto
grau de condensação aromática.
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Figura

1.16 - Espectros

de absorção de luz no UV -Visível, obtidos para as

amostras de substâncias húmicas aquáticas (SRA), ácidos fulvicos (AF) e ácidos
húmicos (AR). Condições experimentais: 2 mg de amostra dissolvidos em 10 mL
de NaHC03 0,05 moI L-I, pH 8.

A tabela 1.VIII, mostra os valores da razão E2

/

E3 obtidos para as amostras de

SRA, AF e AR. Altos valores, para a razão E2/ E3 de ácidos fulvicos, indicam menor
grau de condensação

aromática e conseqüentemente

a presença de estruturas mais

alifáticas e de cadeias menores (Peuravuori et al., 1997).

Tabela-l.VIII

Valores da razão E2/E3 obtidos para as amostras de SHA, AF e AR.

AMOSTRA
SRA
1-----AF

1__ ...

E2/E3*'

I
-- 3,45
-- ±--0,30 ---'
3,48 ± 0,40

I
J

AR

2,75

* média de duas determinações

±

0,03

-------------------------
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A absorbância UV a 254 nrn (Abs 254 nm) é comumente utilizada para
determinar a abundância relativa de grupos aromáticos C=C contidos na MON,
devido às transições

1t-1t *

em benzenos substituintes ou à ocorrência de polifenois

nesta região (Traina et aI., 1990; Chin et aI., 1994; Mcknight et aI., 1997; Kalbitz et
aI., 1999). A forte absorção a 254 nm, particularmente observada para os AR, pode
ser resultante da presença de grupos aromáticos C=C ou cetonas C=O. Alta absorção
na região do visível é caracteristica de amostras com alto grau de condensação e
maior massa molecular (Schnitzer & Khan, 1972).
De

acordo

com Zech e colaboradores (1997),

a hurnificação está

correlacionada com o aumento de estruturas aromáticas, estruturas consideradas
recalcitrantes. Guggenberger e colaboradores, (1994) atribuíram o decréscimo no
conteúdo de fenóis derivados da lignina e o decréscimo na razão C/N com um
decréscimo parcial do tamanho molecular, com conseqüente aumento da
hurnificação. Comparando-se a absorção a 254 nrn com a razão C/N obtida por
análise elementar, obteve-se o gráfico da figura 1.17. As amostras de SHA e AF
apresentaram maior taxa C/N e menor valor para a absorbância a 254 nrn, o que
comprova o caráter menos aromático, dessas amostras, quando comparadas às
amostras de AR.
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Figura 1.17 - Correlação entre a razão C/N e a absorbância, a 254 nm, para as
amostras de SHA. AF e AR.

I - Efeito da variação do pH sobre espectros de absorção com luz UV-Vis de
ácidos fúlvicos.
A figura 1.18 ilustra os espectros obtidos por absorção com luz UV -Visível,
para amostras de ácidos fúlvicos em diferentes valores de pR. Nos espectros,
densidade óptica decresce com o aumento do comprimento
observadas

bandas

de absorção

específicas,

que

a

de onda, não sendo

pudessem

ser

atribuídas

a

determinado tipo de cromóforo ou grupo funcional.

Comprimento de onda (nm)
Figura 1.18 - Espectros de absorção com luz UV -Visível, obtidos para as amostras de
ácidos fúlvicos em diferentes valores de pR. Soluções a 8 mg L-I.
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Na figura 1.18, pode ser observado que o decréscimo do pH de 11 para 5
promove uma diminuição da absorbância nos espectros obtidos para os AF, sendo
este comportamento, também observado para as amostras de SHA e AR. No entanto,
não foram observadas variações significativas na forma das curvas. Para todos os
valores de pH, os espectros são similares e as absorbâncias, a maiores comprimentos
de onda (> 480 nrn), foram muito baixas em todos os casos.
As principais propriedades fisicas e químicas dos compostos orgânicos (ácidos,
aminas, fenóis) sofrem drásticas alterações sob o efeito de ionizações. As substâncias
húmicas, são compostas por grupos poli-aromáticos contendo radicais dos grupos
funcionais fenólicos e carboxílicos. Esses grupos funcionais podem ser protonados
ou desprotonados, dependendo do valor do pH da solução. Contudo, diferenças
espectroscópicas ocorridas em função do pH das SH, são evidentes em alguns traços
espectrais, e estes traços, sugerem que a absorção no ultravioleta de SH, possa estar
relacionada, ao conteúdo dos cromóforos fenólico e carboxil aromático (Bloon,
1989).

É fato conhecido que a acidificação pode causar o aumento da transparência de
amostras de água, o decréscimo na coloração da água e o decréscimo no conteúdo do
carbono orgânico total (COT) ou carbono orgânico dissolvido (COD) presente em
lagos. Esses fatores podem contribuir para o decréscimo da absorbância, com o
decréscimo do pH da solução (Davis et al., 1985).

1.3.7 Resultados de fluorescência de luz no UV-VISÍVEL

A tluorescência, de luz no UV-Visível, é uma das poucas técnicas que
investiga as SH em concentrações e condições naturais, fornecendo assim,
informações estruturais responsáveis pela tluorescência das moléculas que as
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Embora,

estruturas

fluorescentes

pareçam compor

a menor parte dos

constituintes húmicos (Lombardi & Jardim, 1997).
As principais vantagens desta técnica são a alta sensibilidade e seletividade,
pois somente aqueles grupos funcionais que fluorescem podem ser observados. Nas
substâncias húmicas, os principais fluoróforos presentes, grupos capazes de absorver
e emitir energia, na forma de luz, são sistemas com alto grau de conjugação, como
por exemplo anéis aromáticos e grupos do tipo quinona.
No presente trabalho, esta técnica foi aplicada realizando-se experimentos para
a avaliação da influência da concentração da amostra sobre a intensidade máxima de
fluorescência, da variação dos comprimentos de onda

(À.)

de emissão/ excitação, e

também da influência do pH da solução.

1- Influência da concentração sobre a intensidade máxima de fluorescência
A figura

1.19 ilustra a variação

da intensidade

emissão ), em função da variação da concentração

de tluorescência

das amostras

(modo

de substâncias

húmicas aquáticas e suas frações fúlvica e húmica. Os resultados ilustrados na figura
1. 19, mostram um comportamento

bem diferenciado entre as amostras de ácidos

húmicos e ácidos fúlvicos, em relação à concentração, o que pode estar relacionado a
fatores

como

conformação

estrutural

e massas moleculares.

Aumentando-se

a

concentração da amostra, até um determinado intervalo, observa-se à intensidade de
tluorescência

em cada região espectral, quando ela alcança um máximo e então

decresce (figura 1.19). A concentração na qual a intensidade alcança um máximo,
depende da região espectral .
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Figura 1.19 - Correlação entre a intensidade de fluorescência com a variação da
concentração

das soluções contendo a amostra de substâncias húmicas aquáticas

(SHA) e suas frações ácidos fUlvicos (AF) e ácidos húmicos (AR). Os espectros
de emissão foram obtidos com excitação a 320 nrn e 450 nrn. Soluções a pH 7.

o processo

referente à intensidade de fluorescência, de uma substância, quando

ela atinge um máximo em uma concentração específica e então decresce, pode estar
associado

a um efeito de filtro interno,

significativamente

ou ao fato da luz fluorescente

ser

absorvida pelas espécies em solução (Spark & Swift, 1994).

Dessa forma, os solutos presentes na solução, atenuam a radiação incidente no
decorrer do caminho ótico, até a região de detecção, ou absorvem a radiação emitida
de tal forma,
efetivamente

que a fluorescência

medida é menor quando comparada

gerada (Spark, & Swift, 1994). Portanto,

intervalo de concentração,

aquela

deve-se trabalhar em um

onde ocorra um máximo do sinal de fluorescência,

de

forma a minimizar interações intermoleculares.
Segundo Spark & Swift (1994), o máximo de intensidade de fluorescência em
cada região

espectral,

associada

com a concentração

de substâncias

húmicas,

aumenta com o decréscimo da massa molecular, o que implica em um aumento do
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conteúdo de grupos C=O, C aromático e grupos COOR. Senesi (1990), atribuiu o
efeito da concentração,

sobre a fluorescência de AF, às modificações ocorridas no

grau de associação, configuração e rearranjo que afetam os fluoróforos presentes na
solução.
Na figura 1.20, para baixas concentrações

(até aproximadamente

foi observada uma colinearidade entre a concentração

16 mg L-I),

e a intensidade máxima de

fluorescência.
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concentração
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de fluorescêricia

L-1)

(b)
com a variação

da

das amostras de ácidos fúlvicos e húmicos, soluções a pH 7. Em (a)

excitação a 320 nm e em (b) excitação a 450 nm.

11- Obtenção

de espectros no modo de excitação

A figura 1.21 ilustra os espectros no modo de excitação, obtidos para as
amostras de SHA, AF e AR. Em função de suas diferenças estruturais, os espectros
apresentam um comportamento diferenciado.
Os espectros de excitação obtidos para as SHA e os AF mostram máximos a
224 nrn, 320 nrn e 376 nm, enquanto que os obtidos para os AR exibem máximos a
238 nrn e 390 nrn. Estes picos fluorescentes

são típicos de materiais húmicos e
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no modo de excitação,

apresentados neste trabalho, exibem um formato de linha usual, como os publicados
na literatura para material orgânico refratário (Baker et al., 1999).
Os espectros de excitação de tluorescência,
são caracterizados

para esses materiais, geralmente

por um ou mais picos maiores e muitas vezes acompanhados por

um número de picos secundários, mostrando uma variedade na intensidade relativa.
Maior intensidade de tluorescência,

de materiais orgânicos, pode ocorrer a vários

comprimentos de onda, dependendo da origem da amostra.
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1.21 - Espectros

substâncias

de excitação

com emissão a 435 nm (amostras

de

húmicas aquáticas e ácidos fúlvicos) e a 450 nm (ácidos húmicos).

Condições experimentais: soluções a 8 mg L-i e pH 7.

Em espectros
terrestres

(extraídos

apresentando

no modo de excitação

de tluorescência

de ácidos fúlvicos

de solos e turfas), há um máximo, geralmente

a 390 nm,

um número de picos secundários. Também pode ocorrer outro pico

principal em menores comprimentos

de onda (entre 345 - 360 nm) ou ainda em

comprimentos de onda mais elevados (455 - 470 nm). Amostras de ácidos fúlvicos
aquáticos podem exibir espectros de excitação, com máximo a 390 nm, similar aos
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ácidos fúlvicos de solos, sendo que para muitas amostras aquáticas, são encontrados
ainda picos com maior intensidade a menores comprimentos

de onda, os quais

variam entre 360 nrn e 375 nm, ou entre 325 nrn e 350 nrn (Senesi, 1990). Ácidos
fúlvicos de origem marinha são também caracterizados

por um pico principal de

excitação a comprimentos de onda que variam de 320 - 385 nrn (Senesi, 1989). A
amostra estudada, no presente trabalho, além de apresentar picos dentro do intervalo
reportado na literatura, apresentou picos secundários de excitação no intervalo entre
220 - 260 nrn.
Variações na forma do segundo pico, de excitação, têm sido observado por
alguns autores, e foram relacionadas com a distribuição de massa molecular e com
proporções

relativas de grupos ácidos funcionais, em estruturas

de compostos

húmicos. Geralmente, os comprimentos de onda observados em aproximadamente
290 nrn, 390 nrn e 460 nrn, são atribuídos ao material húmico, mais precisamente,
são característicos

de material fúlvico (Erich & Trusty, 1997). Outros picos entre

250 nrn - 280 nrn e 300 nrn - 370 nrn, são atribuídos à tluorescência de aminoácidos
dentro de proteínas, os quais são derivados da decomposição de plantas, de bactérias
de solos ou ainda da decomposição de animais (Baker et al., 1999). Estes picos de
tluorescência também têm sido reportados em solos, águas marinhas e tluviais. Os
centros de tluorescência entre 230-280 nrn e 310-420 nrn são também atribuídos a
proteínas (Erich & Trusty, 1997).

ID- Obtenção de espectros no modo de emissão
A figura 1.22 ilustra os espectros de emissão obtidos para as amostras de SHA,
AF e AR. O espectro de tluorescência observado, é provavelmente,

a soma dos
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espectros de muitos diferentes fluoróforos presentes, nas moléculas que compõe o
material orgânico aquático.
Espectros no modo de emissão, para as substâncias húmicas, consistem de uma
banda larga com um máximo de fluorescência que varia de acordo com a origem da
amostra (Senesi, 1990). Esteves e colaboradores

(2000), mostraram espectros de

emissão de fluorescência com uma única banda, com um máximo centrado a maiores
comprimentos de onda (440 nm) para AF de rio, costeiros e AF extraídos do mar.
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Figura 1.22 - Espectros de emissão com excitação a 320 nm, obtidos para as amostras de
substâncias

húmicas

aquáticas,

ácidos

fúlvicos

e

ácidos

húmicos.

Condições

experimentais: soluções a 8 mg L-i e pH 8.

Espectros

de emissão, com intensidade máxima entre 410 nm a 490 nm,

característico de ácidos fúlvicos aquáticos, tem sido reportado na literatura (Senesi et
aI., 1989). Ácidos fúlvicos de amostras marinhas, geralmente apresentam intensidade
máxima de emissão a menores comprimentos de onda, entre 410 - 450 nm (Eward et
aI., 1988).
No presente trabalho, as SHA e suas frações, apresentam bandas de emissão,
larga, com um máximo centrado a 435 nm e 433 nm (amostras de SHA e AF) e a
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~ 450 nm (AR). Os espectros de emissão obtidos, para as amostras de SHA e AF, são
basicamente localizados na região do azul (~ 430 nrn), enquanto que para os AR o
espectro é mais deslocado para o vermelho, concordando assim, com a proposta de
que a estrutura dos AR apresenta maior grau de conjugação das moléculas, quando
comparado aos AF, (Senesi et al., 1991). Os valores observados para a intensidade
máxima de fluorescência, estão dentro de intervalos reportados na literatura, para
substâncias húmicas aquáticas (Esteves et aI., 2000).
Materiais húmicos, ricos em carboidratos,

apresentam um pico de emissão

próximo a 440 nm (Chen et al., 2003). Ao contrário, espectros que apresentam
bandas de emissão com máximo em menores comprimentos de onda e com maior
intensidade (como foi observado para as amostras de SHA e AF), são associados
com amostras que apresentamm, menor conteúdo aromático, componente com menor
massa molecular e com a presença de grupos doadores de elétrons tais como: hidroxil
e metoxil (Senesi et aI., 1991 e 1990).

É fato conhecido que o deslocamento da banda do espectro de emissão, para o
vermelho, está associado com o aumento da extensão do sistema eletrônico

7t

(Ewald

et aI., 1988; Senesi, 1990; Belin et aI., 1993; Zsolnay et al., 1999; Piana & Zahir,
2000). Este comportamento

observado no espectro de emissão, para a amostra de

AR, é característico de moléculas com núcleos aromáticos altamente substituídos e
policondensados,

e com sistemas insaturados conjugados, capazes de alto grau de J

ressonância, típicos de materiais mais humificados (Kalbitz et al., 1999).
Ácidos fulvicos de origem aquática fluorescem mais fortemente do que os
ácidos fulvicos extraídos de solos, enquanto ácidos fu1vicos de turfa apresentam uma
intensidade

elevada na fluorescência.

Amostras

de ácidos fulvicos extraídos

de

ambientes terrestres como solos e turfas, mostram espectros de emissão com um
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máximo de fluorescência que varia entre 435 e 465 nm. Contudo, os ácidos fúlvicos
de alguns solos podem apresentar máximos, na intensidade de emissão fluorescente,
a maiores comprimentos de onda que variam entre 500 e 520 nm (Saar & Weber,
1980; Senesi et aI., 1989).
Neste trabalho, a fluorescência total (FT), a qual é proporcional à área sob a
curva de emissão fluorescente, variou de 24843, 14934 e 8249 (unidades arbitrárias,
u.a.), e os picos referentes aos comprimentos de onda, com um máximo de
intensidade de fluorescência, variaram de 435 nm, 433 nm e 450 nm para as amostras
de SHA, AF e AR respectivamente (figura 1.22).
Quando excitado a 320 nm, o espectro de emissão para os AF, foi mais
intenso quando comparado ao espectro obtido para os AR. O aumento da intensidade
máxima de fluorescência, além de poder estar associado com o decréscimo da massa
molecular, também pode estar associado com o aumento do conteúdo de grupos
C=O, C aromático e grupos COOH (Spark et al., 1994).
Geralmente, menor intensidade de emissão de fluorescência, para ácidos
fúlvicos em maiores comprimentos de onda, quando comparado com amostras de
ácidos húmicos, sugere a presença de componentes estruturais simples, ou seja,
menor grau de substituição aromática e policondensação, além de níveis menores de
cromóforos conjugados. Provavelmente, fluoróforos contendo base Schiftf, formados
por reações de policondensação entre grupos amino e carbonil, estão presentes em
grupos alifáticos de ácidos fúlvicos ricos em nitrogênio e hidrogênio (De Souza
Sierra, 1996).
Sierra e colaboradores (1997), estudaram propriedades fluorescentes de
compostos húmicos sedimentares e das águas intersticiais adjacentes. Segundo esses
autores, os espectros de emissão de fluorescência dos CH sedimentares apresentam
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uma única e larga banda, sendo que os ácidos fúlvicos (AF) exibem
que

os ácidos

húmicos

(AR).

Verificaram

ainda,

À-max

que as águas
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mais curtos
intersticiais

apresentam as mesmas características fluorescentes encontradas em águas naturais de
diferentes

ambientes,

degradação
fúlvicos

com

de plantas,

durante

sua

em tomo de 420 nm. Derivados

À-max

possivelmente
formação,

incorporados

também

originados

nas moléculas

contribuem

para

as

da

dos ácidos
propriedades

fluorescentes dos ácidos fúlvicos.
Normalizando-se

os espectros da figura 1.22, pela área, obteve-se os dados da

figura 1.23. Observa-se que o espectro referente à amostra de ácido húmico, deslocase maiS para o vermelho, o que também pode estar associado a maior grau de
conjugação.

--SHA

1,0

--AF
--AH

0,8
0,6

0.4
0,2
O'~50

400

450

500

550

600

650

Comprimento de onda (nm)
Figura 1.23 - Espectros de emissão, normalizados pela área, obtidos para as
amostras de SHA, AF e AR, concentração, 8 mg L-I, excitação a 320 um.

Espectros
comprimentos
observado

que apresentam
de onda

bandas

de emissão, com máximo em maiores

e com baixa intensidade

para a amostra

de fluorescência

de AR), indicam a presença

de grupos

(como

foi

aromáticos

condensados ou outros sistemas insaturados com alto grau de conjugação, (capazes
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de alto grau de ressonância), ou ainda, a presença de grupos receptores de elétrons,
tais como grupos carbonílicos e carboxílicos (Senesi et al., 1989; Miano & Senesi,
1992; Chen et al., 2002).
Uma vez que as curvas fluorescentes são gaussianas na energia, nos espectros
da figura 1.22, transformou-se o comprimento de onda de nanômetros para cm-1, com
o intuito de se fazer um ajuste da gaussiana, avaliando-se as possíveis contribuições
dos diferentes fluoróforos

(que compõe as sustâncias húmicas) responsáveis pela

fluorescência dessas substâncias. A figura 1.24

mostra os resultados obtidos e a

tabela 1.IX mostra parâmetros como altura, largura, área e posição, das gaussianas
determinadas .
Os dados da figura 1.24 mostram que a gaussiana principal pode ser uma
composição

de pelo menos 4 bandas distintas,

cada uma com contribuições

específicas de diferentes fluoróforos. Os AF e as SHA apresentaram características
similares quanto à largura e posição das gaussianas. No entanto a amostra de SHA
apresentou maiores valores para a área e altura das gaussianas secundárias. No caso
dos

AH,

parâmetros

como

altura,

largura,

área

e posição

das gaussianas,

apresentaram menores valores, quando comparado aos AF e as SHA (tabela 1.IX).
Observa-se que para todas as amostras, as gaussianas de número 1 e 4 (referentes a
determinado tipo de fluoróforo),

são as que mais contribuem para a formação da

gaussiana principal.
Baker
fluoróforos,
fluoróforos

e colaboradores

(1999),

sugeriram

a presença

de um ou maIS

na região de 250 nrn. Miano & Senesi (1992), mostraram
mais eficientes em polímeros húmicos, são variavelmente

que os

substituídos

como cadeias aromáticas condensadas e/ou cadeias alifáticas altamente insaturadas.
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Figura 1.24 - Espectros de fluorescência obtidos para as amostras de substâncias húmicas
aquáticas, ácidos fúlvicos e húrnicos, com excitação a 320 nrn. O ajuste da função gaussiana
mostra a possível participação de pelo menos quatro compostos envolvidos na formação das
bandas.
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Tabela 1.IX - Parâmetros determinados para as gaussianas referentes aos possíveis
fluoróforos presentes nas SHA, AF e AR.
Amostra de SUA

Gaussianas
Altura
133,50
145,60
109,65
27,18

324

1

32

Amostra
de
AlI
de·AF
1,19
0,04
2,64
1,63
0,07
2,35
0,01
2,30
1,18
1,75
0,02
0,03
1,89 ±±Amostra
1,14
3,33 ± 0,02

1

66,90

2

18,25

3

69,16

4

96,80

1

45,54
25,80
13,26

Largura

Área
20,21
±±±±±±3,00
287,82
285,89
53,76
176,86
22,63
21,40
20,21
21,17±0,03
6,39
0,03
6,00
0,01
6,21
1,59
321,13
423,60
154,74
135,14
28,15
21,46
24,15
24,50
22,82
22,81
24,48
19,85
±
0,01
14,60
4,70
3,00
0,04
7,75
0,02
0,01
0,01
0,03
459,29
21,40
40,26
20,98
0,01
4,53
7,60
0,03
Posição

3,08
0,01
3,40 ±± 0,02

40,50

Entretanto,

diferentes

fluoróforos

também

são

evidentes

no

espectro

luminescente de amostras de várias origens, sendo identificados geralmente por uma
forte variação no

Â,

de excitação e de emissão, provavelmente causada pela presença

de vários substituintes, os quais afetam as propriedades fluorescentes do material.
Unidades

fenólicas

substituintes,

originadas

da lignina, podem

ser importantes

contribuidoras da fluorescência de amostras de AR, e de ácidos fúlvicos de origem
aquática e terrestre (Senesi et aI., 1989). Em geral, os fluoróforos encontrados em
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de excitação/emissão a 435-450/510-525 nrn,

são atribuídos a grupos fenólicos altamente conjugados e quinonas (Wolfbeis, 1985).
Devido à complexidade molecular e heterogeneidade de materiais húmicos, o
espectro de fluorescência observado é provavelmente a soma dos espectros de muitos
diferentes fluoróforos presentes, nas moléculas que compõe o material orgânico
aquático, como pôde ser verificado na figura 1.24.
São vários os estudos e hipóteses sobre os possíveis grupos que fluorescem, na
matéria orgânica (De Souza Sierra, 1996). A tabela LX, mostra algumas das
estruturas, com suas correspondentes intensidades máximas de fluorescência, nos
modos de emissão e excitação.
De acordo com Senesi (1990), acredita-se que a intensidade de fluorescência,
nos modos de emissão e excitação, decresce com o aumento da massa molecular da
amostra. Vários fatores podem contribuir para uma menor intensidade de
fluorescência de moléculas grandes, entre eles, está a presença de metais, como o
ferro associado a sistemas eletrônicos

1t,

os quais diminuem a intensidade de

fluorescência, aumentando assim, a energia do estado singleto para o tripleto. Outro
fator, é a presença de outros grupos doadores de elétrons, tais como, grupos hidroxil
e metoxil, e também, a presença de pequenas moléculas, que pode aumentar, pelo
aumento da transição, provavelmente entre o singleto e estados vizinhos.
O tamanho molecular das frações diminui, variando a ocorrência de orientação
e do número de grupos funcionais, devido às ligações de hidrogênio. Segundo Senesi
(1990), com o aumento da massa molecular, o espectro desloca-se para maiores
comprimentos de onda, ocorrendo um decréscimo aparente na eficiência do espectro
de fluorescência. Diferenças no espectro de fluorescência, para algumas frações de
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ácidos fiílvicos com diferentes massas moleculares, têm sido reportado na literatura
(Ewald et aI., 1988; Belin et al., 2000).

Tabela 1. X - Comprimentos de onda, em nrn, da emissão de tluorescência máxima
de alguns compostos puros, contribuidores em potencial, como componentes
moleculares para a tluorescência de ácidos fiílvicos*.
Composto
Fluorescente

Fórmula Estrutural

.....

-- -..-

-

Àem(max.)
fu1!ll_._

-

-- ..---

--.-

·········--·--··1

Àexc(max.) I
_~_
_ Jl1!TI~ _~._J
I
!

Derivados
cromona

O)

i
I
I

409-490

320-346

I
I
I

o

I
i
I

COOH

Ácido
salicílico

I

410

314

448

302,366

400-475
430-462

320-343

I

@OH

Salicilato
de metil

Hidroxi e metoxi
insaturados
dentre outros

~::

,--~4~Cjpiq4.~~~~_!i~.1J_e."iii2}!.ri~:::::=:~=::=:~:=--===~~=:=:..

1

Segundo Ewald e colaboradores (1988) e Belin e colaboradores (2000), o
aumento da massa molecular é acompanhado por um deslocamento do pico de
emissão, para maiores comprimentos de onda, e um decréscimo aparente na
intensidade de tluorescência é observado. Estes efeitos são atribuídos a uma grande
proximidade de cromóforos aromáticos e conseqüentemente, a um aumento da
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desativação de estados excitados por um "quenching" interno, em moléculas com
elevada massa molecular.

IV - Obtenção de espectros no modo de varredura síncrona
As distinções, entre amostras com diferentes graus de humificação, também
podem ser obtidas utilizando-se os espectros de fluorescência no modo
bidimensional de excitação síncrona (Kalbitz et al., 1999). Com o aumento do grau
de humificação, espera-se uma redução na separação entre os níveis fundamental e
primeiro excitado (~À pequeno) e um deslocamento para o vermelho (À de excitação
pequeno) (Senesi, 1990; Senesi et al., 1991).
No modo de varredura síncrona há uma maior resolução espectral, devido ao
estreitamento das bandas decorrentes da multiplicação de duas funções, as quais
correspondem aos padrões de distribuição das intensidades, ou seja, os espectros, dos
dois modos de varredura (emissão e excitação) que ocorrem simultaneamente
(Senesi, 1990). Espectros de tluorescência no modo síncrona, para AF, apresentam
picos próximos a 360, 400 nm e a 470 nm (Zsolnay et aI., 1999). Os AF e as SHA,
avaliados no presente trabalho, exibiram somente um máximo a 398 nm , enquanto
que a amostra de AH apresentou um máximo a 465 nm (figura 1.25).
O deslocamento do espectro, no modo de varredura síncrona para maiores
comprimentos de onda, e observado para a amostra de AH, em relação aos AF, além
da alta ressonância a maiores comprimentos de onda, confirma o fato de que os AH
apresentam maior número de núcleos aromáticos substituintes (Miano et al., 1992).
Segundo Kalbitz e colaboradores (1999 e 2000), o quociente das intensidades
de tluorescência 400 / 360 ou 470 / 360, é uma medida do grau de humificação da
matéria orgânica dissolvida. O aumento deste quociente, indica maior grau de
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sido proposto,

a utilização
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desses

quocientes, como parâmetro para estudos do índice de humificação (Kalbitz et aI.,
2000). Os picos, ou ombros, a maiores (alto grau de policondensação)
comprimentos

de onda (componentes

estruturais

e menores

simples, ou seja, baixo grau de

policondensação aromática) podem ser utilizados (Senesi et aI., 1989).
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Comprimento de onda (nm)
Figura 1.25 - Espectros de fluorescência no modo de varredura síncrona, obtidos
para as amostras de substâncias húmicas aquáticas (SRA), 'ácidos fUlvicos (AF) e
ácidos húmicos (AR), na concentração de 8 mg L-I com!J.Â,=50 nrn, (pH 7,0).

A tabela
(400/360

1.XI ilustra os valores obtidos para os índices de humificação

e 470 / 360) e parâmetros de análise elementar. Observam-se, para os AR,

maiores valores para os quocientes
respectivamente,

400 / 360 e 470 / 360, de 0,75 e 0,88

e menor razão e/N. Estas observações

sugerem que os AR

apresentam maior grau de conjugação das moléculas, ao contrário dos AF e das
SRA.
Zsolnay e colaboradores

(1999), mostraram

que o grau de humificação da

matéria orgânica dissolvida, pode estar associado com o deslocamento do pico de
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emissão para maiores comprimentos de onda, sendo que este deslocamento foi
atribuído a materiais mais humificados. Bayer e colaboradores (2002) mostraram
resultados com características similares. Estas observações foram confirmadas na
literatura (Zsolnay et aI., 1999; Bayer et aI., 2002; Milori et aI., 2002) e pelos
resultados apresentados na figura 1.25. Segundo Baker e colaboradores (1999), o
aumento da intensidade de tluorescência, para maiores comprimentos de onda, é
atribuído a alguns outros possíveis efeitos, tais como, a hidrofobicidade
relativamente natural dos AR com maior massa molecular que os AF e "quenching',
da tluorescência dos AR pela presença de metais.

Tabela 1.XI - Correlação entre o índice de humificação (400/360 e
470/360) e parâmetros obtidos por análise elementar para as amostras
de AR, SHA e AF.
Razão

Quociente
Amostra

a

400/360·

470/360b

C~

SHA

0,15

0,57

21,20

AF

0,11

0,48

21,42

AR

0,75

0,88

19,19

Quociente da intensidade relativa de fluorescência

(modo síncrona)

(400/360)
b

Quociente da intensidade relativa de fluorescência

(modo síncrona)

(470/360)

v - Efeito

da variação do pH sobre o espectro de tluorescência dos ácidos

fúlvicos.

As figuras 1.26 e 1.27 ilustram os espectros de tluorescência no modo de
excitação e emissão, respectivamente, obtidas para as amostras de ácidos fiílvicos,
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em diferentes valores de pH. Verificou-se que, em valores de pH menores (intervalo
de 5 - 11) a amostra apresentou maior intensidade de tluorescência. Na figura 1.26
observam-se mudanças nas posições dos máximos de tluorescência variando de 212
nm (amostra a pH 5) para 230 nm (amostra a pH 11).
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Figura 1.26-Espectros de tluorescência no modo excitação, com emissão a 320 nm,
obtidos para a amostra de AF em diferentes valores de pH. Solução a 8 mg L-I.
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Figura 1.27- Espectros de tluorescência no modo emissão, com excitação a 320
nm, obtidos para a amostra de AF, em diferentes valores de pH. Solução a 8 mg L-I.
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1.28 mostra

a contribuição

de pelo menos

quatro

diferentes

fluoróforos, responsáveis pela fluorescência dos AF em diferentes valores de pH.
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de fluorescência obtidos para a amostra de ácidos fúlvicos, com

excitação a 320 nm, em diferentes valores de pR. O ajuste da função Gaussiana mostra a
possível participação de pelo menos quatro compostos envolvidos na formação das bandas,

Determinando-se

parâmetros

como

altura,

largura,

área

e posição

das

gaussianas referentes aos possíveis fluoróforos presentes nos AF, obteve-se os dados
da tabela .1 XII. Os valores da altura, largura e posição das gaussianas que compõe o
espectro principal, foram muito próximos. Entretanto,

observa-se um aumento da

área das gaussianas com o decréscimo do pR. Sabe-se que a fluorescência total (FT)
é proporcional à área sob a curva de emissão fluorescente.
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+005
+002
+003
Área
+004
+007
de AF
82,081
1,40
2,20
128,48
53,435
1,27
68,202
21,33
0,06
1,26
2,94
1,36
84,07
63,90
20,36
±0,06
185,15
21,14
17,32
±0,06
126,48
1,47
±18,73
±
0,05
366,04
2,24
70,211
2,97
88,540
2,89
130,00
64,53
23,55
±11,1O
0,03
±0,04
309,98
±14,04
355,24
1,24
±10,27
23,53
0,03
366,82
±
14,00
23,59
± 0,04 Amostra
22,285
±0,05
±0,02
329,68
255,
102,22
17±12,
±
22,37
20,40
20,20
±17,45
13,58
73 ±±±±
0,07
0,05
0,06
0,07
128,97
±18,09
21,26
0,06
86,65
±16,73
22,443
0,04
144,36
±
22,07
Largura
Tabela +008
1.XII
-2,26
Parâmetros
determinados
para as gaussianas
referentes aos possíveis
Posição

pH7
pHS
modo
fluoróforos
de emissão,
presentes
comnos
AF, em número
diferentesdevalores
À dado
onda. de pH, obtidos dos espectros no
Gaussianas

1

58,471

2,89 ± 0,06

212,49±13,05

20,18 ± 0,09

2

65,848

1,53 ± 0,08

126,19± 20,26

21,37 ±0,06

3

49,533

1,24 ± 0,05

77,45 ± 17,07

22,47 ±0,04

4

119,64

338,47 ± 9,61

23,57 ±0,03
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Dessa forma o aumento da área com o decréscimo do pH sugere que a
protonação possa estar contribuindo com efeitos e mudanças na conformação
molecular dos AF. Múltiplas protonações de tluoróforos substituintes com estruturas
aromáticas, presentes nos ácidos fiílvicos, podem aumentar a tluorescência total,
induzidas pela protonação de grupos funcionais ácidos, a pH menores (Saar et al.,
1980).
Senesi e colaboradores (1991) observaram uma diminuição na intensidade de
tluorescência em SH com o aumento do pH, nos valores maiores que 6. Ghosh &
Schnitzer

(1980),

atribuíram esses

efeitos

a

mudanças

na

conformação

macromolecular, embora, em outros estudos sejam sugeridos que o decréscimo da
intensidade de tluorescência seja devido a uma mudança em Àmax, e a um decréscimo
na absortividade, devido ao cromóforo fenólico carboxil-substituído, causado por
alterações do pH. A região entre 300-350 nm no espectro de excitação, é dominada
por cromóforos com alto conteúdo de grupos carboxílicos, enquanto estruturas
contendo grupos fenólicos abrangem a região entre 350- 400 nm (Silva 1996).
Segundo Visser et aI., 1983 e Miano et aI., 1988, com o aumento do pH de 3,0
para 8,4 ou de 4,0 para 9,4, para soluções a uma concentração de 100 ou 50 mg L-\
respectivamente, a intensidade da banda de emissão diminui e isto significa que o
pico de excitação aumenta significativamente para amostras de ácidos fiílvicos
aquáticos. Em contraste com esses experimentos, o aumento na intensidade de
emissão, tem sido reportado na literatura, com o aumento do pH na tluorescência de
águas turvas. Em ácidos fiílvicos de turfas por exemplo, a uma concentração de
50 mg L-I, a intensidade do pico principal aumenta com o aumento do pH de 4,0 para
9,4, enquanto que a intensidade de emissão mostrou um máximo a pH 7,0 com
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razoável diminuição, com o decréscimo do pH para valores abaixo de 7,0 e um
declive brando acima de pH(s) entre 7,0 e 9,4 (Miano et al., 1988).
Tendências similares sobre o efeito do pH, na intensidade de emissão de
tluorescência, foram encontradas em ácidos fúlvicos aquáticos e de solos, mas com
máximo a pH 5,0. Para os ácidos fúlvicos aquáticos, a tluorescência não varia muito
em intervalos de pH entre 5,O e 11,0 mas, decresce em ambos os lados deste
intervalo, abaixo de pH 1,5 e acima de 13,0.
Outros experimentos, sobre a tluorescência de ácidos fúlvicos de solos,
mostraram que a intensidade do pico de excitação e, particularmente as bandas de
emissão, diminuíram em um intervalo de pH 4,5 e 7,0 e aumentou para valores de pH
acima de 10,0. Estes ácidos fúlvicos também foram caracterizados por um
deslocamento típico (acima de 10 nrn), para o vermelho, com um aumento do pH
para 10,0 (Miano et aI., 1990).
Espectros de excitação de ácidos fúlvicos de solos no modo síncrona,
geralmente mostram pequeno decréscimo na intensidade total de tluorescência.
Ácidos fúlvicos de rios e turfas mostram um aumento, na intensidade de
tluorescência, com o aumento do pH de 4,5 para 10,0 (Miano et al., 1988 e 1990).
Ambas, intensidade e comprimento de onda, para cada pico nestes espectros, são
afetados diretamente por variações do pH, de acordo com a natureza da amostra.
Em geral, tem sido considerado que o aumento da intensidade de tluorescência
com a variação do pH da solução, pode apresentar grande dependência com o alto
conteúdo de grupos hidroxil fenólico, com o aumento da ionização desses grupos,
com a diminuição de partículas associadas e com estruturas moleculares, ocorrendo
por exemplo, o rompimento de ligações de hidrogênio inter e intramolecular (MullerWegener,1977; Gosh et aI., 1980; Visser et aI., 1983).
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aumento do conteúdo de grupos fenólicos OH, em amostras de ácidos

fúlvicos, resulta em um aumento na intensidade do pico principal de excitação . Um
efeito oposto, ou seja, uma atenuação na intensidade de emissão, pode acontecer,
particularmente por grupos carboxil, quando são para-orientados em grupos OH,
(Visser et al., 1983).
Aumentos das concentrações de radicais livres com o aumento do pH, em
soluções de ácidos fúlvicos (Senesi et aI., 1977), foram também sugeridos como
sendo responsáveis pelo aumento na intensidade de tluorescência. Estas hipóteses
podem sustentar a contribuição do pH na tluorescência de ácidos fúlvicos, por
processos de transferência de elétrons do estado excitado (Gosh, 1980).
Sabe-se que a tluorescência de substâncias húmicas é muito sensível ao pH do
meio (Ghosh & Schnitzer, 1980; Miano et al., 1988; Spark & Swift, 1994; Zsolnay
et aI., 1999). Como a tluorescência depende do grau de conjugação da molécula e a
ocorrência de ligações de hidrogênio intramoleculares pode aumentar ou diminuir a
conjugação de grupos vizinhos, então a intensidade da tluorescência pode variar com
a ocorrência deste tipo de ligação em função de variações da concentração de
eletrólitos e do pH do meio (Spark & Swift 1994).
A diferença e o contraste de resultados na literatura (Spark & Swift 1994), no
entanto não são surpresos, ao considerar-se a variedade de grupos funcionais em
constante ionização nos ácidos fúlvicos e o rearranjo da configuração molecular
ocorrida em função da variação do pH. Entretanto, tem sido enfatizada a dificuldade
para o conhecimento de compostos aromáticos em várias etapas da ionização, e para
predizer a relação da tluorescência com o pH da amostra, em relação a compostos de
estruturas desconhecidas.
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Sabe-se que a dependência

do pH, com as propriedades

de tluorescência

variam com a origem e natureza química de amostras de ácidos fúlvicos. Segundo
Visser (1983) as unidades fluorescentes constituem-se somente em uma minoria nas
substâncias húmicas e a investigação

dessa minoria pode levar indiretamente,

a

informações valiosas acerca de caracteristicas moleculares e aspectos quantitativos
da química geral dessas substâncias. Contudo,
amostras

as propriedades

de ácidos fúlvicos e húmicos, aparentemente

número de parâmetros,

fluorescentes

são dependentes

de

de um

incluindo sua origem, massa molecular, concentração,

pH,

potencial redox do meio e ainda sua interação com íons metálicos.
Dessa forma, a espectroscopia
bastante útil na quantificação,

de fluorescência

e principalmente,

tem sido uma ferramenta

na caracterização

de compostos

húmicos de origens distintas, devido à presença de um grande número de grupos
fluoróforos

nesses compostos

(De Souza Sierra, 1996). Por essa diversidade, a

identificação da composição funcional e estrutural responsável pela fluorescência das
SHA, os quais incluem aromáticos condensados devido a vários grupos funcionais e
cadeias alifáticas insaturadas (Schnitzer & Khan 1972; Buflle 1988), não é trivial.

1.4 - Conclusões
Neste trabalho, técnicas espectroscópicas

como infravermelho, fluorescência e

absorção de luz no UV -Visível, RMN e RPE, foram aplicadas para análise de SHA .
Estas técnicas forneceram

informações qualitativas e quantitativas

de moléculas,

compostos orgânicos e inorgânicos, presentes na matéria orgânica natural.
A partir dos dados de RPE, mostrou-se que o nível de radicais livres do tipo
semiquinona, para as amostras, foi da ordem de 1016 spins (g C-1), amostras de SHA e
AF e, da ordem de 1018 spins (g C-1), amostra de AH, mostrando coerência com dados
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em g = 4,3 e Mn2+ (em

g;::::2,03, com seis linhas hiperfinas) na amostra de ácidos fúlvicos.

o grau de humificação das amostras pôde ser obtido pela quantidade de radicais
livres do tipo semiquinona, usando a técnica de RPE. Observou-se, que os AR, é a
fração mais humificada enquanto que as SHA e os AF tiveram valores menores e
semelhantes, o que é consistente e coerente pela determinação que mais de 90% das
SHA é constituída por AF.
A partir da comparação dos dados obtidos por RPE e tluorescência confirmouse que a amostra de ácidos húmicos foi mais humificada, quando comparada as
demais amostras. O deslocamento do espectro de emissão dos AR (obtido por
tluorescência), para maiores comprimentos de onda, também sugere a presença de
anéis aromáticos condensados. Os AF e as SHA apresentaram deslocamento do
espectro para menores comprimentos de onda, característicos de materiais que
apresentam menor grau de conjugação das moléculas, sendo este resultado,
novamente consistente com as observações obtidas por RPE.
Os valores da relação E2/E3 obtidos das amostras de AF e de SHA, mostraram
valores elevados, quando comparados ao obtido para a amostra de AR, coerentes
com menor humificação destas amostras. A partir dos dados de RMN de 13e
mostrou-se que nos AF e nas SHA, os graus de aromaticidade foram próximos,
variando de 28 % a 26 % respectivamente, consistentes portanto com os dados
obtidos por RPE e tluorescência de luz UV-Visível.
Os resultados obtidos por análise elementar, mostraram que o conteúdo dos
principais constituintes e, H, N, S e O, encontrados nas amostras de AF e AR, e
expressos como porcentagens de substância puras (livre de cinzas) encontram-se
dentro dos intervalos referidos na literatura para amostras obtidas em ambientes
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aquáticos. Amostras de AF aquáticos são mais ricos em grupos oxigenados, e
portanto, apresentam caráter mais hidrofilico, quando comparados aos AF de solos.
As amostras de AR apresentaram menor razão C/N, referindo-se a uma maior
retenção de nitrogênio e maior grau de humificação. Nos outros casos as razões C/N
foram similares (igual a 21,20 para as SHA e 21,42 para os AF), significando que os
conteúdos de N foram próximos.
Os resultados obtidos, reforçam a importância de utilizarem-se, diversas
técnicas independentes, para as características de materiais tão complexos e
heterogêneos como as substâncias húmicas e demonstraram as potencialidades destas
(técnicas) no estudo da estrutura e reatividade das substâncias húmicas, ressaltando o
fato de que as interpretações de dados espectroscópicos não são diretas e nem
triviais.
A amostra de SHA utilizada neste trabalho, foi extraída de uma região de área
tropical, do Rio João Pereira em BertiogaJSP, localizado em uma área com vegetação
diferenciada, coberta por florestas de restinga e mata atlântica. Estes fatores diferem,
em grande parte, das amostras padrões (da Sociedade Internacional de Substâncias
Húmicas, IHSS), as quais foram extraídas de pântanos que contêm extensivos
depósitos de turfas. As SHA estudadas no presente trabalho, também diferem de
muitas outras amostras caracterizadas internacionalmente, as quais foram extraídas
de regiões temperadas. Esses fatores expressam portanto, a originalidade dos
resultados aqui apresentados.
Dessa forma, considerando: i) a complexidade do sistema analisado; ii) de
controvérsias na literatura sobre representatividade dos dados obtidos, com as
substâncias húmicas aquáticas e de determinados parâmetros espectroscópicos, e
ainda iii) a falta de estudos detalhados da matéria orgânica aquática, entende-se que
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foi possível dar várias contribuições originais sobre o tema, quanto às características
estruturais e espectroscópicas das SHA extraídas de um manancial de área tropical.
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NA PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS

DETECTADOS

POR

CROMATOGRAFIA

GASOSA

2.1 Introdução

As substâncias húmicas aquáticas (SHA) são importantes precursores na
formação de subprodutos organoclorados, ao interagirem com desinfectantes
utilizados em processos de tratamento de água, como por exemplo, o cloro
(Mallevialle, 1996).
A presença das SHA em águas de abastecimento tem recebido, desde a década
de 70, a atenção de inúmeros pesquisadores (Stevens et al., 1989; Mallevialle, 1996).
Entre os aspectos negativos da presença elevada dessas substâncias, em mananciais
destinados ao abastecimento público, citam-se:
..•• Confere cor à água;
..•• Certos compostos orgânicos causam odor e sabor indesejável em águas para
abastecimento;
..•• A presença de compostos orgânicos biodegradáveis, na água tratada, pode
ocasionar problemas de crescimento microbiológico em redes de distribuição e
assim, prejudicar a sua qualidade;
..•• Podem interferir no processo de oxidação química do ferro e do manganês;
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..•• Podem complexar, com determinados metais pesados aumentando assim, sua
concentração em meio aquoso, podendo causar sérios danos à saúde pública;
..•• Ao serem expostos a agentes oxidantes e desinfetantes, geram subprodutos
que podem ser tóxicos, cancerígenos, mutagênicos ou teratogênicos. Por isso, em
elevadas concentrações

e longos períodos de exposição podem causar danos à

população;
..•• Causam maior demanda de cloro, caso a água bruta seja pré-clorada.

o tratamento
para

promover

microrganismos

convencional de águas para abastecimento, embora seja projetado
a

eliminação

patogênicos,

de

parâmetros

convencionais

etc ...), possui a capacidade

(cor,

turbidez,

de remover, durante o

processo de coagulação, eventuais compostos orgânicos, como as SHA presentes na
água bruta. Até meados da década de 70, a grande preocupação ambiental quanto à
presença de compostos orgânicos em águas naturais, era o controle da cor em águas
de abastecimento, devido a razões de ordem estética (Singer, 1994). No entanto, a
partir da descoberta
podem

reagir

de que os compostos

com o cloro, permitindo

orgânicos naturais presentes na água
a formação

de compostos

orgânicos

halogenados, o enfoque passou a ser outro. O controle da cor real em águas para
abastecimento é importante, mas também, a redução da concentração de compostos
orgânicos, os quais são precursores
carcinogênico,

ou de outros

de compostos organoclorados

subprodutos

como haloacetonitrílas,

com potencial
halocetonas,

haloácidos, aldeídos de baixa massa molecular, etc (Singer, 1994).
Entre as alternativas mais recomendadas para reduzir a formação de compostos
orgânicos halogenados em águas de abastecimento, citam-se (Singer, 1994):
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••• As remoções dos compostos orgânicos em águas de abastecimento, os quais
são precursores de subprodutos da desinfecção ;
••• As alterações dos pontos de aplicação dos agentes oxidantes, mudanças do
agente oxidante ou combinações de ambos;

+ Remoções dos compostos orgânicos halogenados totais, formados durante o
processo de oxidação;

Para remover os compostos orgânicos halogenados, formados nos tratamentos
das águas para abastecimento, requere-se tecnologias sofisticadas e onerosas, tais
como a aplicação de carvão ativado granular, processos de arraste com ar e processos
com a utilização de membranas (Clark et aI., 1994). No caso das substâncias
húmicas, estas podem ser removidas através de processos de coagulação-floculação,
oxidação química, adsorção em carvão ativado (granular ou em pó) e através de
processos com a utilização de membrana (osmose reversa e nanofiltração). A escolha
da melhor tecnologia para a remoção dessas substâncias, é determinada
fundamentalmente por suas características fisico-químicas e custos (Clark et al.,
1994).
Embora numerosos estudos tenham sido dirigidos aos efeitos de diferentes
agentes oxidantes em águas de abastecimento, suas aplicações em curto prazo, no
cenário nacional, ainda não são razoáveis. A mudança do agente desinfetante
aplicado, embora muitas vezes seja tecnologicamente viável, pode ser antieconômica
e de dificil aplicação prática, não apenas pelas dificuldades técnicas que possam
existir mas, principalmente pelo nível cultural inferior das equipes técnicas
envolvidas nas etapas de produção, operação e tratamento de água.
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Os riscos relacionados com os processos de oxidação na água estão muito mais
associados com os subprodutos do que com os agentes utilizados (Daniel et aI.,
1990). Os estudos dessas reações de oxidação têm-se intensificado devido a esses
subprodutos

apresentarem

potencial

carcinogênico,

estando

sua

formação

intrinsecamente relacionada com a quebra de moléculas orgânicas. Alguns dos
subprodutos formados na desinfecção de águas compreendem os trihalometanos
(THM), ácidos haloacéticos, haloacetonitrilas, halocetonas e aldeídos dentre outros
(Stevens, 1989; Mallevialle, 1996; Korshin & Violleau, 2000).
Os trihalometanos encontrados na água para consumo humano, são membros
da família dos compostos organohalogenados, como genericamente são designados
os derivados halogenados. Nesses compostos, três, dos quatro átomos de hidrogênio
são substituídos por três átomos de cloro, bromo ou iodo. Os principais subprodutos
da cloração, que compõe a classe dos THM, são: bromofórmio, diclorometano,
bromodiclorometano e clorofórmio, compostos químicos gerados a partir da reação
da matéria húmica ou fUlvicacom cloro (Batalha, 1994). Em águas contendo bromo,
o cloro oxida o brometo para bromo (ácido hipobromoso) o qual reage com a matéria
orgânica natural, produzindo os compostos bromados. A presença de ambos
halogênios, cloro e bromo, levam a uma competição pela substituição dos átomos de
carbono, presentes na matéria orgânica, com eventual produção de subprodutos
contendo cloro, bromo ou uma mistura de ambos (Symons et al., 1993).
A descoberta de que o clorofórmio e outros THM são produzidos durante a
cloração da água, ocorreu no início da década de 1970 (Bull, 1993; Singer, 1993).
Esta informação revestiu-se de grande importância, em virtude da conclusão de um
bioensaio sobre a carcinogenicidade do clorofórmio, realizado pelo "National
Cancer lnstitute" (Singer, 1993). O resultado positivo desse bioensaio, levou

Capítulo 2

_

rapidamente ao estudo de um valor limite para a concentração

76

máxima aceitável

desses compostos. Em 1979, a agência de proteção ambiental dos Estados Unidos
(Enviromental

Protection

Agency-EP A) aconselhou que o limite máximo para a

soma das concentrações dos THM(s) deveria ser da ordem de 100 Ilg L-\ na água
para consumo humano (Singer, 1993; Dodds et al.,1999).
A partir de 1974, estudos realizados nos EUA, mostraram pela primeira vez a
correlação positiva entre águas de abastecimento público e o câncer (Rook, 1974).
Várias pesquisas foram desenvolvidas desde então, das quais se destaca a realizada
pela U S. Environmental Protection Agency (EPA), em 113 estações de tratamento de
água (ETA). Trihalometanos

foram encontrados

em todas ETA's que utilizavam

derivados clorados no processo de desinfecção (Melnick, 1989).
Com a divulgação, a partir de 1982, da presença de THM em refrigerantes
(McNEAL et al., 1995) e da confirmação da correlação entre câncer e THM, alguns
países adotaram um valor máximo para o total de trihalometanos (TTHM) em águas
de abastecimento público, sendo que no Canadá foi de 350 Ilg L-I, na Alemanha
foi (25 Ilg L-I), Holanda

se estabeleceu

(75 Ilg L-I) e na França adotou-se

(10 Ilg L-I).

o

valor de referência da Organização Mundial da Saúde, para o conteúdo

máximo de trihalometanos,

se baseia na extrapolação do aparecimento de tumores

em ratos submetidos à ingestão de água potável com clorofórmio, no período de dois
anos. No ano 2000, a EP A estabeleceu como valor final, uma concentração máxima
de 80 Ilg L-I.
No Brasil, somente a partir de 1990, pela Portaria nO 36, de 19 de janeiro de
1990, do Ministério da Saúde, ficou estabelecido uma concentração

máxima de
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100 /J.gL -1 para os THM (Brasil, 1990). A legislação vigente ressalta ainda que esse
valor poderá ser revisto, em função de estudos toxicológicos em andamento.
Com a descoberta

de que durante a desinfecção de águas, que apresentam

substâncias húmicas (Rook, 1974), ocorre formação de subprodutos como os THM,
as reações dessas substâncias com cloro e bromo se tornaram uma das principais
preocupações de saúde pública (Jolley et al., 1985).
Segundo Dodds e colaboradores (1999), vários dos subprodutos identificados
em amostras de água clorada, apresentam propriedades mutagênicas e, possivelmente
teratogênicas.

Os principais efeitos da exposição e ingestão desses subprodutos

saúde humana são: riscos de contrair câncer, particularmente

à

de bexiga e cólon,

problemas cardíacos, redução do peso fetal, aumento da mortalidade fetal, aborto
espontâneo; anomalias congênitas, etc. Vários trabalhos nacionais têm divulgado a
importância e as conseqüências da presença desses compostos em águas tratadas
(Fernicola et al., 1984; Azevedo et al., 1987; Batalha 1994; Meyer, 1994; Tominaga,
1998 e 1999). Contudo, ainda é relativamente pouco conhecido o efeito real, para a
saúde humana, da água para consumo que contenha esses compostos presentes em
baixas concentrações, em ppb e ppt (Tominaga, 1999).
Desde a descoberta
epidemiológicos,

dos THM muitos dados têm sido coletados.

particularmente

em países desenvolvidos,

Estudos

têm sido feitos para

avaliar a presença dessas substâncias orgânicas em água e sua correlação com o
câncer (Deangelo, et a1., 2002; Nissinen, et al., 2002; Joseph et al., 2003). Embora
outros desinfetantes também produzam subprodutos com efeitos adversos à saúde,
sem dúvida, a questão

da cloração foi a mais estudada,

existindo tecnologias

disponíveis para a remoção dos precursores, como por exemplo, através de leitos de
carvão ativado, com suficiente tempo de contato. Contudo, no Brasil, se conhece

Capítulo 2

_

78

muito pouco das investigações efetuadas, acerca dos níveis e da remoção dos
trihalometanos, nos sistemas públicos de abastecimento de água e do vínculo da
matéria orgânica aquática com estudos epidemiológicos que relacionaram o aumento
da concentração dos THM com a elevação da incidência de câncer na comunidade.
A importância dos THM' s em nível mundial prende-se ao fato de que, além de
serem considerados carcinogênicos, são também indicadores da possível presença de
outros

compostos

organoclorados

(ácido

acético clorado, haloacetonitrilos,

cloropicrin, clorofenóis, cloropropanonas), também resultantes do processo de
cloração das águas e mais perigosos que os próprios THM's. Macedo (1997)
comparou a formação de THM, quando no processo de desinfecção se utilizou o
hipoclorito de sódio e o DCIS (dicloroisocianurato de sódio), demonstrando que o
(DCIS), não leva a formação dessas substâncias.
É conhecido que a formação dos organoclorados aumenta com o aumento da
quantidade de SHA. Também, as reações das SHA com cloro estão diretamente
associadas com a absorbância no ultravioleta destas águas, e com o desaparecimento,
durante cloração, da cor da água que contém a matéria orgânica. Isso, deve-se à
reação do cloro com as moléculas responsáveis pela coloração, como estruturas
aromáticas conjugadas ou outras estruturas aromáticas (Yamada et al.,1998; Pomes,
1999).
Estudos recentes têm mostrado que a formação de compostos halogenados
pode ocorrer durante a degradação da matéria orgânica (Niedan et al., 2000). Sabe-se
também, que os compostos aromáticos presentes nas substâncias húmicas, são
substratos fortemente reativos em reações de substituição e oxidação. Ambas reações
são típicas na cloração aquática, resultando na formação dos compostos
organoclorados (Dianova et aI., 2000). O cloro, uma vez introduzido na água pode
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sofrer duas classes de reações principais, uma delas com compostos inorgânicos e a
outra, com compostos orgânicos. Ambas reações são preocupantes

sob o ponto de

vista ambiental e de abastecimento público. Além disso, os resíduos inorgânicos do
cloro, tanto no tratamento quanto após a descarga dos efluentes no ambiente, podem
resultar também na formação de subprodutos
reações

com

espécies

inorgânicas,

os

organoclorados.

organoclorados

Ao contrário das

são

quantitativamente

abundantes, formando um grupo de compostos com alto grau de toxicidade para os
organismos, e de dificil degradação (Stevens, 1989).
O cloro é o agente mais utilizado,

pois em qualquer dos seus diversos

compostos, a temperatura ambiente e em tempo relativamente curto, neutralizam os
organismos

causadores

de certas

enfermidades

(Dychdala,

1983; Azevedo

et

al.,1987; Meyer, 1994; Tominaga, 1999). O cloro é uma substância tóxica, por isso,
um erro na dosagem pode acarretar sérios problemas, especialmente se utilizado em
uma linha de produtos alimentícios, bebidas ou até mesmo medicamentos. Quando o
cloro é utilizado em grande escala, na forma de gás, aumentam ainda mais os riscos
operacionais, a segurança dos operadores e o controle das instalações. Isso implica
altos investimentos no sistema de armazenamento,
(Dianova

dosagem e câmaras de reação

et al., 2000). Por outro lado, quando utilizado em água de processo, sua

ação residual interfere no sabor final dos alimentos processados, além de possibilitar,
como

mencionado

cancerígenas.

anteriormente,

a formação

A prática de descloração,

das substâncias

organocloradas

algumas vezes utilizadas, encarece ainda

mais o processo e não elimina os riscos já enumerados. Esse somatório de problemas
resumido em toxicidade, risco e custo operacional, tem levado de modo crescente à
substituição do cloro, por outras tecnologias mais seguras e ainda mais baratas.
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Nas últimas décadas, muitos compostos orgânicos halogenados têm alcançado
ambientes aquáticos de forma direta e indireta, como por exemplo, via efluentes
industriais e lixivias de áreas comprometidas. Uma vez na água, os resíduos de
organoclorados são distribuídos, sendo que uma parte é dissolvida e a outra
adsorvida nos sedimentos, plantas aquáticas, plâncton, peixes, entre outros. A
incorporação dos organoclorados às cadeias alimentares, sua biomagnificação e
redução da diversidade de espécies, são os fatores imediatos que levam a prejuízos
nos ecossistemas aquáticos naturais e à saúde pública. A preocupação com essa
temática, pelas autoridades de saúde pública e ambiental dos principais países
desenvolvidos, tem sido uma constante (Kraybill, 1981).
A Organização Mundial da Saúde nos seus documentos mais recentes sobre
qualidade da água, alertou sobre 14 substâncias químicas de interesse à saúde pública
pelas características cancerígenas, como: arsênico, 1,2-dicloetano, cloreto de vinila,
benzeno

pireno,

acrilamida, alaclor,1,2-dibromo-3-clopropano, 1,3-diclopropeno,

hexaclorobenzeno e subprodutos da desinfecção como bromatos" 2,4,6-triclofenol,
brodiclorometano e clorofórmio (Batalha, 2000).
A preocupação e conscientização com a utilização de novos métodos de
desinfecção de águas naturais, que minimizem a formação de subprodutos, a
conservação de mananciais, a manutenção de rios, como também a redução do
impacto ambiental, têm sido consideradas como prioridades de pesquisa para este
século e sua importância é inquestionável. Por um lado, a proteção dos recursos
hídricos implica em proteção da saúde pública e na preservação da espécie, por isso;
a necessidade de uma descontaminação é imediata e pode ser cara, além do fato de
que descontaminar, pode não ser possível em alguns casos.
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tem se

intensificado (Karini et al., 1991; Li et aI., 1996; Plummer et aI., 1998; Caelson et aI.,
1998). Entre estas, encontra-se a utilização de dióxido de cloro (CI02), no lugar do
cloro, por diminuir efetivamente a formação desses organoclorados,

resultantes das

reações do CI02 com as SHA (uma redução acima de 50% de THMs formados). Isso
mostra que o CI02 reage com os constituintes húmicos das SHA, tomando-se pouco
reativo na formação de THMs (Aieta et aI., 1986; Li, et aI., 1996; Levine et aI., 1997).
Entretanto, tanto o cloro quanto o dióxido de cloro, apresentam algumas limitações
quanto ao uso no tratamento de água, como ilustrado no quadro 2.1.

É fato conhecido que o dióxido de cloro é um poderoso oxidante e desinfetante
de água. Por isso, vem sendo considerado uma excelente alternativa

no tratamento

de águas para abastecimento público e também de águas residuais, que depois de
submetidas a este processo podem ser reaproveitadas para diversos fins.
Em 1977, 103 instalações nos Estados Unidos e 10 no Canadá, estavam
utilizando o dióxido de cloro para desinfecção de águas (Symons et al., citado por
Aieta et aI., 1986). Atualmente, este número aumentou para 300 a 400 instalações
com o mesmo fim. Na Europa; estimam-se em mais de mil, por exemplo na Itália, o
CI02 é o segundo agente químico mais utilizado para desinfecção de sistemas de
abastecimento

de água. No Brasil, ainda é largamente difundida a desinfecção de

águas para o abastecimento público com cloro gasoso e hipocloritos, mas começam a
surgir novas alternativas e entre elas o dióxido de cloro. Os primeiros geradores para
produzir este poderoso oxidante e desinfetante, já começaram a ser instalados no
país, tendo a cidade de Brusque (Santa Catarina) como a pioneira na aplicação deste
agente químico (Ribeiro et al., 2002).
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QUADRO 2.1 Vantagens e limitações na utilização de cloro e dióxido de cloro como
desinfectantes de água

..
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* Adaptado de: http://www.aquastel.com.br/interna/comparacao.htm.

Uma das vantagens

25/02/03

da aplicação do CI02 como desinfetante em efluentes

domésticos tratados, é que as concentrações de trihalometanos formados são muito
baixas. Este desinfectante não gera grandes quantidades de produtos halogenados,
que são comuns com a cloração e reduz significativamente a cor e o odor dos
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(Richardson

et aI., 1994). Águas residuárias

que apresentam

fenóis

produzem clorofenóis na presença de cloro, os quais não são formados com dióxido
de cloro (Lima, 1993). No entanto, Condie (1986) e Richardson (1994) afirmaram
que o dióxido de cloro pode interferir com as funções da tireóide e produzir altos
teores de colesterol em animais alimentados com baixa quantidade de cálcio e ricos
em lipídios. Os dois subprodutos

inorgânicos

(CIO-2 clorito

e ClO-3 clorato)

formados a partir da interação do dióxido de cloro com compostos orgânicos, podem
combinar com a hemoglobina causando a metemoglobinemia
saúde

humana.

Dessa

forma,

as formações

desses

interferindo assim, na

subprodutos

devem

ser

monitoradas.
No geral, a seleção de alternativas desinfectantes é baseada em considerações
como:

qualidade

desinfecção

de água,

de subprodutos,

análises bacteriológicas,

potencial

efeitos à saúde, praticabilidade

de formação
e custos.

e

Outros

controles de medidas são praticáveis, incluindo a remoção de THMs por carbono
ativado, mas em muitos casos a remoção abrange custos efetivos maiores do que a
prevenção.

A ausência de THMs é, no entanto, somente uma das importantes

componentes a serem consideradas na avaliação de riscos à saúde, associadas com
alternativas oxidantes e desinfectantes (Levine et al., 1997).

2.2 Objetivos
Monitorar a formação do clorofórmio, em soluções contendo amostra de ácidos
rulvicos extraídos do Rio João Pereira, BertiogalSP, na presença de cloro e dióxido
de cloro.
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2.3 Materiais e métodos

2.3.1

Determinação da concentração dos oxidantes

-+ Materiais utilizados
• Espectrômetro (Portable Datalogging Spectrophotometer Hach DR/20JO, Standard
Methodsfor

the Examination ofwater and Waste Water)

• Células de 25 mm com tampa (capacidade de 10 ml até a marca)
• Adaptadores

-+ Reagentes utilizados
• "Pillows"

e ampolas com reagentes DPD (N,N-dietil-p-fenil-fenileno-diamina)

para teste de cloro e dióxido de cloro (ativo e residual) .

..•. Descrição do método
Os procedimentos

experimentais para a determinação

da concentração

oxidantes foram os seguintes:
1) Coloca-se suporte para células dentro do compartimento (figura 2.1a)
2) Instala-se o adaptador AccuVac

(figura 2.1b)

3) Coloca-se a cela (10 roL) dentro do compartimento (figura 2.1c)
4) Fecha-se o compartimento (figura 2.1d)

dos
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(c)
(d)
Figura 2.1 - Etapas a serem realizadas para medir a concentração de dióxido de
cloro e cloro, utilizando-se o espectrômetro DR/2010.

2.3.2

Obtenção do dióxido de cloro

o dióxido

de cloro foi obtido pela ativação de clorito de sódio (NaCI02)

com

solução de ácido clorídrico (HCI). O clorito de sódio com ácido clorídrico, produzem
solução aquosa de CI02

,

de acordo com a seguinte equação estequiométrica:

5NaCl02 + 4HCl ~ 4Cl02 + 5NaCl + 2H20

eq.2.1
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Para a obtenção do dióxido de cloro, utilizou-se um gerador da Bello Zon®
(figura 2.2). Trata-se de um equipamento pertencente ao Departamento de Hidráulica
e Saneamento, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP.

Figura 2.2 - Gerador de dióxido de cloro modelo Bello Zon® CDVa.

o

gerador

de dióxido

de cloro Bello Zon® tem apresentado

excelente

conversão em tomo de 90-95% (em relação à proporção estequiométrica),

que pode

ser alcançada sob condições de operação pré-determinadas.

O gerador utilizado foi

um Modelo CDV A, que apresenta as seguintes características:
.•. Taxa de produção 35 - 2000 g/h
.•. Bello Zon® CDVa trabalha com produtos quúnicos diluídos, utilizando ácido
clorídrico na concentração de 9 % e clorito de sódio a 7,5 %.
.•. Um litro de cada um desses reagentes químicos forma 40 gramas de dióxido
de cloro.

_
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e residual,

foram
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~ Dióxido de cloro ativo e residual
Para

a determinação

adicionados

reagentes

espectrofotometria

da concentração

analíticos

específicos,

do Cl02 ativo
glicina e DPD,

empregando-se

a

para obtenção dos resultados. Um volume de 10 mL de amostra,

foi colocado em uma cubeta para calibrar o equipamento,

fazendo-se

o branco

(figura 2.3). Foram adicionadas 4 gotas do reagente glicina solução (10%), agitou-se
a solução e um "pillow" do reagente DPD cloro livre foi adicionado.
segundos,

foi realizada

a leitura

com

o aparelho

previamente

Após 30

calibrado.

A

concentração

de dióxido de cloro livre e residual foi determinada,

na amostra,

realizando-se

a leitura em 530 nm. Quando o reagente DPD foi adicionado nas

amostras, as mesmas desenvolveram uma coloração rósea, variando sua tonalidade
de fraca a intensa, de acordo com a quantidade de oxidante existente. A cela foi então
introduzida no aparelho e, através de uma tecla de leitura, pode ser obtido o teor do
oxidante livre (ou total) em mg L-I no visor digital do aparelho.

Programa
Hach

1· Selecionar
o programa

2. Colocar 10 mL de
amostra n8 cela e zerar
o equipamento

]. Retirar a cela e adicionar
4 gotas de reagente gticine
(SOhlÇão

1O~/o).Agitar il

SOhlÇíio e em seguida
adiciona-se o conteÚdo

4·Apõs os 30 segnndos
colocar a cela dentro do
compm1:imento

do

espectrómetTo e efetuar
a leitnra

de l1m"plllow" reagente
cloro mn DPD.Aguardar
30 segundos após
a mistura e efetuar li etapa 4
imediatamente

Figura 2.3 - Etapas realizadas para a determinação da concentração de dióxido de
cloro.
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Obtenção do cloro

Uma das maneiras mais usuais de utilização do cloro é na forma de hipoclorito
de sódio (NaClO), o qual contém aproximadamente de 12 a 15% de cloro ativo (ou
cloro livre), pois nem todo cloro pode ser liquefeito, e por isso, deve-se dispor de um
meio para absorvê-Io.

o

cloro ativo corresponde

à concentração

de cloro que realmente se pode

contar como agente oxidante (agente de branqueamento e/ou bactericida). Entende-se
por uma solução de NaCIO de 12 a 15%, que a cada 100g de hipoclorito de sódio,
teremos uma ação oxidante equivalente a mesma ação oxidante que 12 a 15 g de
cloro (gás) teria (Martiniano, 1970).
Sabe-se que ao adicionar NaCIO a uma amostra de água, parte do cloro ativo
combina com eventuais substâncias orgânicas da água e/ou substâncias redutoras,
propiciando ações de oxidação. Restará uma pequena quantidade de cloro que servirá
de reserva caso esta água sofra alguma poluição. Esse cloro ativo, que ainda existe e
de menor concentração, denomina-se cloro residual ou cloro disponível. Ao propiciar
reações de oxidação, a quantidade de cloro ativo gasta nessas reações é denominada
de demanda de cloro. Águas com menores teores de matéria orgânica têm menor
demanda de cloro.
No presente trabalho, o cloro foi adicionado às soluções que contêm a matéria
orgânica dissolvida, na forma de hipoclorito de sódio (NaCIO 5%).

\fSC-USP
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~ Cloro ativo e residual

As leituras foram realizadas seguindo as indicações do manual do aparelho
digital microprocessado (marca Hach,

figura 2.1). Para a determinação da

concentração de cloro realizou-se o procedimento ilustrado na figura 2.4.
Primeiramente, foi selecionado o programa específico para a leitura do teor de
cloro na amostra. Em seguida, foram colocados 10 mL, da amostra, no
compartimento. Posteriormente, foi colocada uma âmpola "AccUvac" no recipiente
contendo a amostra. Após quebrar a ponta da ampola, dentro do recipiente que
contêm a amostra até que esta estivesse completamente cheia, a mesma foi colocada
dentro do espectrômetro para efetuar a leitura. A concentração do cloro, na solução,
foi determinada realizando-se a leitura a 530 nrn, sendo o resultado fornecido em
mg L-l de Ch.

Programa
Hach

1- Selecionar
o programa

I
2-Colocar
a
amostra na
cela (10mL)

5- Colocar a ampola AccuVac
dentro de um recipiente contendo
a amostra, quebrar a pOllta e l111mte-Ia
denb'o até ençher completamente

3- Colocar a
cela no
especb'õmetro

Zero

I

4- Zerar o
equipamento

6- Tirar li ampola. agitar rapidamente
para misturar e coloca-Ia dellb'o do
espectróllleb'o

Figura 2.4 - Etapas realizadas para a determinação da concentração de cloro.
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Cromatografia Gasosa

A manutenção

da qualidade da água é, atualmente, uma das metas maIS

importantes buscadas pelos governos no mundo inteiro, pois a qualidade da água
consumida por uma população se reflete na sua qualidade de vida, uma vez que na
água podemos

encontrar

diversos tipos de poluentes

sendo eles orgânicos

ou

inorgânicos. Contudo, a extração efetiva de traços de poluentes de amostra de água
não é um procedimento fácil, uma vez que para se obter medidas quantitativas são
necessários

níveis de detecção muito baixos em relação aos níveis de detecção

requeridos para outros tipos de amostras ambientais. Conseqüentemente,

a extração e

a quantificação de poluentes orgânicos em água potável tem sido objeto de vários
trabalhos de desenvolvimento

analítico (Daisey, et al., 1982, Barrionuevo,

et aI.,

2001; Lacerda et al., 1999; Moreira et aI., 2002; Deok-Hee, et al., 2003).
O clorofórmio é um dos principais trihalometanos

produzidos das reações

entre a matéria orgânica e o cloro (Brian, 1986). Seus efeitos crônicos estão
associados à carcinogenicidade, danos ao figado, rins e ao coração. Concentrações da
ordem de 2 mg L-I de clorofórmio apresentam resultados positivos em bio-ensaios do
desenvolvimento de câncer (Calabrese, et al., 1991, Fawell, 2000).
Para o monitoramento de trihalometanos em água, é desejável um método de
análise que apresente um limite de detecção abaixo de 1 Ilg L-I. Um método de
análise utilizado com bastante eficácia, na detecção de baixas concentrações

de

trihalometanos em água, é a cromatografia gasosa, em conjunto com a detecção por
captura de elétrons.
A cromatografia

gasosa é um processo

fisico de separação,

envolvendo

processos de adsorção ou partição de um composto entre duas diferentes fases a
móvel e a estacionária. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é um gás inerte como
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He, H2 e a fase estacionária mais utilizada é a líquida de alta massa molecular,
depositada na superficie de partículas finamente divididas ou nas paredes de um
longo tubo capilar. O fluxo do gás carregador

é controlado

por reguladores

de

pressão e válvulas medidoras de gás. A coluna é conectada ao sistema de injeção da
amostra, o qual encontra-se uma temperatura suficiente para a sua volatilização; esta
é carregada pelo gás através da coluna cromatográfica onde ocorre a separação e os
componentes

eluídos são analisados pelo detector o qual, por sua vez, deve ser

insensível à fase móvel. A amostra é introduzida no cromatógrafo

através de um

sistema de injeção, em uma coluna contendo a fase estacionária (Lanças, 1993). O
uso de temperaturas

convenientes no local de injeção da amostra (injetor) e na

coluna, possibilita a vaporização
propriedades

destas substâncias

e as da fase estacionária,

que, de acordo

com suas

serão retidas por tempos determinados

e

chegarão à saída da coluna em tempos diferentes. O uso de um detector adequado na
saída da coluna, torna possível a detecção e quantificação destas substâncias (Peny,
1981).
A função do detector em um sistema cromatográfico
medir a quantidade dos componentes
cromatografia
quantidade

gasosa

o detector

mínima detectada,

é acusar a presença e

no efluente da coluna. Em um sistema de

é, sem dúvida, o principal responsável

enquanto

que, em princípio,

pela

cabe à coluna

a

responsabilidade de estabelecer a quantidade máxima (Lanças, 1993).
O detector por captura de elétrons (DCE) tem seu funcionamento baseado na
captura de elétrons pela amostra, elétrons estes gerados pela ionização do gás de
arraste por uma fonte radioativa. A medida em que o gás de arraste (geralmente
nitrogênio) flui através do detector, uma lâmina contendo a fonte radioativa (3H ou
63Ni), ioniza as moléculas do gás e forma elétrons lentos. Uma molécula contendo
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grupos que apresentam afinidade por elétrons sendo eluida da coluna junto com o gás
de arraste, ao passar pelo detector irá capturar os elétrons livres produzidos na
ionização do gás de arraste, diminuindo a corrente e ocasionando o aparecimento do
sinal. Através de uma calibração apropriada pode-se determinar a concentração da
amostra presente, com base na queda da corrente (Lanças, 1993).
O DCE é um detectar seletivo, sensível (pode chegar a detectar picogramas de
substância) e é não destrutivo. Tem sido empregado no estudo de haletos de alquila,
nitrilos, nitratos, carbonilas conjugadas e, compostos organometálicos, sendo no
entanto, bastante sensível a presença de hidrocarbonetos, álcoois, cetonas e várias
outras classes de compostos orgânicos. Dessa forma, esse detector é usado com
sucesso no estudo de certos compostos presentes ao nível de traços, tais como
resíduos de agrotóxicos em alimentos (Lanças, 1993).

I-Micro extração

em fase sólida

Após a Extração em Fase Sólida (EFS), uma técnica bastante vantajosa de
extração quando comparada a métodos ortodoxos, surgiu um novo conceito entre as
técnicas de extração que se utilizam de sorbentes: a Microextração em Fase Sólida
MEFS (Araújo, 2001).
A MEFS é um método de extração utilizado para a determinação de compostos
voláteis em água, como o clorofórmio. Uma das principais vantagens dessa técnica, é
que os processos de extração e pré-concentração dos analitos, ocorrem em uma única
etapa, como mostrada na figura 2.5. A técnica de MEFS consiste na sorção dos
analitos em uma fibra (figura 2.6) de sílica fundida com pequeno diâmetro, revestida
com um sorbente (fase estacionária). A fibra é introduzida diretamente na amostra
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aquosa ou em seu "headspace ", extraindo e concentrando o analito de interesse. Por
partição, o analito é concentrado na superficie da fibra. É um método rápido, que não
requer o uso de solventes (Barrionuevo et al., 2001). Posteriormente,
analitos concentrados

é transferida

para o instrumento

a fibra com os

analítico, onde ocorre a

dessorção, separação e quantificação dos analitos. A etapa de dessorção ocorre no
injetor do cromatógrafo a gás.

Concentração

~

M~F~

t-[

EKtraçAo ]

t
[ Introdução da Amostra )
Figura 2.5 - Etapas que consistem o processo analítico na MEFS.

Haste de aço inoxidável

1

.

1I

1

Fibra

Agulha

1
Embolo

Figura 2.6 - Partes que constituem o sistema de microextração por fase sólida.
Fonte: Arthur et al.. 1992.
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A introdução da fibra no "headspace"

da solução, tem sido um procedimento

muito utilizado para a determinação de compostos voláteis em diversas matrizes. A
análise por este procedimento

consiste em injetar-se, no cromatógrafo,

a fração

gasosa que está em contato e em equilíbrio com uma amostra líquida ou sólida. A
extração baseia-se no equilíbrio entre os analitos presentes na amostra e na fase
gasosa. Entretanto,

esta é uma técnica utilizada para análise de compostos

em

concentrações baixas, em que o analito é necessariamente, mais volátil que a matriz,
sendo determinado sem os interferentes da amostra (Loffe et aI., 1983). O processo
de extração envolve a partição entre os analitos e a fase estacionária. No equilíbrio, a
quantidade extraída é proporcional à concentração do analito na amostra (Louch, et
aI., 1992).
As vantagens da micro extração em fase sólida em relação ao preparo da
amostra são as seguintes: não utiliza solvente, tem alto poder de concentração
(adequando-se

com as sensibilidades dos detectores

do cromatógrafo

gasoso), é

aplicável a muitos tipos de analitos e facilita o transporte do material extraído para o
cromatógrafo.
A microextração

em fase sólida (MEFS) tem sido indicada como o processo

que reduz o tempo de preparo da amostra; elimina os erros da extração líquidolíquido e, os erros provenientes de injeção. Além destas vantagens, apresenta limite
de detecção na ordem de 15 ppt (Arthur et al., 1992).
O sistema é constituído por uma haste de aço inoxidável com a ponta recoberta
por uma fibra (fase sólida), e protegida por uma capa de aço inoxidável (agulha) que
permite a exposição da fibra de maneira manual, através de um suporte metálico
denominado "holder" ou de maneira automática, figura 2.7 (Arthur et al., 1992).
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+--. Suporte

Fibra

r-r

Figura 2.7 - Esquema mostrando o processo de imersào da fibra de MEFS
11. - Fibras utilizadas na MEFS

Diversos materiais, como cristal líquido e carvão ativado, são utilizados como
fase estacionária para as fibras de MEFS. As primeiras fibras desenvolvidas
comercialmente foram de polidimetilsiloxano (PDMS) e poliacrilato (PA); estes
polímeros possuem características apoIar e polar, respectivamente. Recentemente
foram desenvolvidas fibras com materiais poliméricos mms porosos

como

divinilbenzeno,carboxen e carbowax (pawliszyn, 2000).

o tipo de fibra a ser utilizado depende da massa molecular e da polaridade dos
compostos a serem extraídos. Compostos voláteis, como os THM, são extraídos pela
fibra 100 mm polidimetilsiloxano (PDMS). A fibra de PDMS-I00 11mé a mais
utilizada, por possuir maior capacidade, ou seja, possui um volume de fase maior. A
temperatura de operação desta fibra está entre 200 e 270°C, sendo indicada para
extrações de compostos voláteis. Novas fibras, vem sendo desenvolvidas, para a
determinação de muitos outros compostos tais como herbicidas em água (Lacerda et
aI., 2001).
Para a análise de compostos clorados, que contaminam amostras de água, a
D.S. Environmental Protection Agency (EPA) indica o processo de imersão da
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agulha, na amostra a ser analisada. A exposição da fibra dentro da amostra de água
permite a adsorção dos compostos organoclorados pelo polidimetilsiloxano. O tempo
de adsorção é definido em função de referências bibliográficas e da realização de um
experimento preliminar. Este tempo, em geral, varia de dois a vinte minutos. O
processo de dessorção ocorre após a exposição da fibra dentro do injetor. Este tempo
também é definido com base em referências bibliográficas e em experimentos
preliminares. O tempo de extração para organoclorados, segundo referências
bibliográficas, varia de um a cinco minutos (Arthur et aI., 1992).

111. Sistema cromatogrático

As análises foram realizadas utilizando-se um cromatógrafo gasoso modelo
SIDMADZU 17A, com detector de captura de elétrons e um sistema de micro
extração em fase sólida (MEFS), pertencente ao Laboratório de Cromatografia da
USP-IQSC, São Carlos/SP.

IV. Otimização das condições experimentais para a extração do clorofórmio

Neste trabalho, o trihalometano analisado foi o clorofórmio. Para tanto, foi
necessária a otimização das melhores condições de extração de uma amostra padrão
desse composto. Inicialmente, preparou-se uma solução de clorofórmio, na
concentração de 10 flg L-i em metanol e, em seguida, diluiu-se esta solução para
1flg L-I, em água deionizada. A extração do clorofórmio foi feita utilizando-se um
"holder"

manual da Supelco (Bellefonte, PA, USA), com uma fibra de

polidimetilsiloxano de 100 flm. Antes do início as extrações, a fibra foi condicionada
a 250°C (no injetor do cromatógrafo) por uma hora aproximadamente.
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o tempo

de extração foi otimizado, variando-se o tempo de imersão da fibra no

"headspace" da solução. Pelo gráfico do tempo versus área determinou-se o melhor
tempo de extração. Variou-se a temperatura de extração e, utilizando o gráfico da
temperatura

versus a área obtida, determinou-se

a temperatura

ótima. O último

parâmetro otimizado foi o tempo de equilíbrio no "headspace ", ou seja, o tempo que
a solução permanece com agitação (magnética) antes da introdução

da fibra no

"headspace" da solução. Pelo gráfico do tempo de equilíbrio versus a área,
determinou-se o tempo de equilíbrio ótimo.
As extrações foram realizadas com solução padrão (5,0 rnL) dos analitos, em
um frasco de 10,0 rnL com barra de agitação. A dessorção térmica dos analitos foi
efetuada a 250°C por 5 min, no injetor do cromatógrafo a gás com coluna CROMA5 (30m x 0,25mm x 0,33Ilm). A programação da temperatura foi de 35°C (3 min.) a
4 °c min-1 até 44°C (6 min.) a 8°C min-1 até 150°C. As melhores condições para a
extração de uma amostra padrão de clorofórmio foram: l)tempo de extração:
2)temperatura

de extração: 30°C

5 min;

e 3) tempo de equilíbrio no "headspace" da

solução: 1O min

V. Análise quantitativa em cromatografia

Na validação
quantificação

de uma metodologia

que apresente

vantagens

é necessário

escolher um método

como baixo custo, rapidez

de

de análises,

simplicidade, etc. Entretanto, esta escolha também depende de outros fatores como
tipo de matriz, disponibilidade de padrões, número de amostras, etc.
Há vários métodos disponíveis para a quantificação de compostos, em trabalho
sobre a validação de métodos analíticos, especificamente sobre quantificaçào, Krull e
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(1998)

relatam

métodos

quantitativos

muito

empregados

nas técnicas

cromatográficas, apresentando vantagens e desvantagens de cada uma.
Quantificação,

por exemplo, é a habilidade em demonstrar a quantidade do

analito presente na amostra. Para proceder a quantificação, é necessário usar uma
dentre as seguintes técnicas (Araújo, 2001):
-+

Normalização;

-+

Normalização da área corrigida;

-+

Padrão interno;

-+

Adição de padrão.

Neste trabalho foi empregado

o método do padrão externo; a seguir são

descritos aspectos gerais do método.
A concentração

de um analito em determinada amostra não é uma grandeza

fisica observável. Em um processo analítico, a concentração

é obtida de forma

indireta a partir de medidas de outras grandezas como absorção ou emissão de luz, ou
no caso da maioria dos detectores da cromatografia gasosa, por condutividade. Antes
da obtenção de valor de concentração - objetivo final da análise encontrar

é necessário

uma função que relacione as medidas efetuadas com a concentração

procurada, procedimentos denominados calibração (Araújo, 2001).
A calibração consiste em duas etapas. Na primeira etapa, as medidas são feitas
utilizando-se uma série de padrões analíticos de concentrações

conhecidas que são

usados para construir um modelo, também conhecido como gráfico de calibração ou
curva analítica. Na segunda etapa emprega-se o modelo para prever a concentração
do analito desejado na matriz, a partir das medidas realizadas (Pimentel 1996).
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No método do padrão externo utilizado, uma curva de calibração foi construída
utilizando-se no mínimo cinco concentrações conhecidas de solução padrão da
amostra a ser analisada e preparada separadamente no mesmo solvente que foi
utilizado na amostra. Neste trabalho utilizou-se uma solução padrão de clorofórmio
para as análises.
Fazendo-se um gráfico das concentrações no eixo X e suas respectivas áreas
cromatográficas (ou altura do pico) no eixo Y, com a média aritmética de três
injeções, determinou-se uma equação da curva analítica (equação da reta) de forma
geral Y + A + BX, onde Y corresponde ao valor da área (ou altura do pico)
registrada, X é o valor da concentra,çãod~ padrão, A e B são os coeficientes angular
e linear da reta, respectivamente.
A concentração do analito em questão em uma amostra real é determinada após
a injeção do extrato obtido por uma técnica de extração selecionada, e o cálculo da
concentração é realizado através da equação da reta, com o valor da área do pico
encontrado no mesmo tempo de retenção do padrão.

VI. Gráfico de Calibração

Depois de determinadas, a condição ótima construiu-se um gráfico de
calibração. Para isto, preparou-se uma solução de clorofórmio padrão, em metanol,
na concentração de 10 IlgL-i. A partir desta, foram preparadas soluções em água
deionizada com várias concentrações. As concentrações utilizadas para a construção
do gráfico de calibração foram de 0,005; 0,010; 0,020 e 0,050 Ilg L-i. Depois de
realizadas as extrações, em diferentes concentrações, pode-se fazer uma curva de
calibração, que foi utilizada para a quantificação de amostras cujas concentrações
eram desconhecidas.
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A figura 2.8 ilustra o gráfico de calibração obtido a partir das extrações das
soluções padrões

de clorofórmio

em diferentes concentrações.

O coeficiente de

correlação foi de 0,994.
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Figura 2.8: Gráfico de calibração de uma solução padrão de clorofórmio

VII. Validação
A validação de metodologias analíticas é um processo pelo qual um método é
testado com base nos dados obtidos quanto a sua confiabilidade, trabalho que pode
ser realizado pelo analista responsável em desenvolve-Io ou mesmo por um usuário
(Araújo 2001). Normalmente os seguintes itens são estudados:

seletividade, precisão

(%DPR), exatidão, recuperação, limite de detecção (LOD) e limite de quantificação
(LOQ), Bressole et aI., 1996.
No presente trabalho foram avaliados os seguintes itens: Precisão, Limite de
Detecção e Limite de Quantificação.

A seguir definem-se os conceitos utilizados na

validação e forma de cálculo de cada uma das nomenclaturas relacionadas.
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Precisão (repetibilidade)
A precisão expressa a concordância entre vários resultados analíticos obtidos
para uma mesma amostra. A precisão reflete o desvio apresentado pelo método, ou
seja, a variação nos resultados quando análises repetidas são efetuadas na mesma
amostra. É possível a obtenção de um valor numérico dado pelo desvio padrão
relativo (RSD). Este foi determinado

calculando-se

o desvio padrão obtido pela

média das áreas de cada composto em 3 extrações independentes no mesmo dia.
Numericamente é calculado pela seguinte fórmula (Simplício et aI., 1999):

S

RSD = -xl00(%)
x

n = número de repetições
Xi

= número de medidas individuais

Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ)

o limite

de detecção é a menor quantidade de analito detectável, nas condições

experimentais estabelecidas para a metodologia,

não necessariamente

quantificada

como valor exato. Corresponde à concentração produtora de sinal medindo três vezes
o nível de ruído médio medido (Green 1996). O limite de quantificação corresponde
a menor quantidade de analito passível de quantificação com exatidão e com ':Uma
fidelidade determinada. Pode também ser definido como dez ve."es o sinal· do ruído
(Francotte et aI., 1996).
Neste trabalho, para a determinação do limite de detecção e quantificação uma
série de soluções com concentrações

variadas do padrão de clorofórmio

foram
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ao

composto de interesse) cuja altura (hs) foi três vezes maior do que o ruído (hn) da
linha de base. O ruído na linha de base (hn) foi determinado como a variação máxima
do ruído no tempo de retenção

do composto

de interesse,

sendo medido em

milímetro (mm). O tempo de obtenção do sinal (ruído na linha de base) é equivalente
a 20 vezes a largura do pico na base, sendo 10 antes do tempo de retenção do
composto e 10 após o mesmo.
O limite de detecção e quantificação, são definidos como:

LD= Csx3hn

ou

hs

LQ = Cs x 6hn

ou

hs

LD=3

xN

LD= 10xN

onde:
Cs

é a quantidade injetada do analito e N corresponde ao ruído. Os valores de LD e

LQ são expressos em unidades de concentração.
A tabela 2.1 mostra

os valores dos limites de detecção

determinados para uma solução padrão de clorofórmio.

Tabela 2.1: Limite de detecção e quantificação.
Composto
Clorofórmio

0,002

0,006

1,6

e quantificação
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Obtenção das soluções contendo a matéria orgânica dissolvida na

presença de cloro e dióxido de cloro

Uma

vez

verificado

que

as

substâncias

húmicas

aquáticas

são

predominantemente formadas pelos ácidos fúlvicos, optou-se por trabalhar com esta
fração, na realização dos experimentos. Foram preparadas soluções contendo a
matéria orgânica dissolvida, no caso a fração fúlvica extraída do Rio João Pereira,
em Bertioga/SP.
A c1oração das amostras de AF foi feita em sistema tampão fosfato (0.1 M
KH2POJNaOH),

à temperatura ambiente entre 20 e 25°C. Todas as amostras foram

colocadas em frascos de vidro escuro, para protegê-Ias contra a radiação solar, que
poderia degradar o oxidante presente. Ácido ascórbico foi utilizado para, quando
necessário, parar a reação de oxidação. A concentração do carbono orgânico
dissolvido (COD) foi medida utilizando um equipamento SHIMADZU TOC-5000A,
e as concentrações dos oxidantes, seguindo procedimentos descritos no item 2.3. Os
experimentos foram realizados preparando-se soluções nas seguintes condições:
-+Concentração dos oxidantes~ 1,25 mg L-I, 2,50 mg L-I, 5 mg L-\ 10 mg L-I e
20 mg L-I (tratamentos 1,2,3,4

e 5 respectivamente);

-+ Tempo de reação ~ 1,24,48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas;
-+ Valores de pH ~ 5; 7; 9 e 11;
-+ Concentração dos ácidosfúlvicos~

variando de 1 a 5 mg L-I.

Foram avaliados os seguintes parâmetros: influência da concentração dos
ácidos fúlvicos, da concentração dos oxidantes, do pH da solução e do tempo de
reação, na formação do clorofórmio.
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2.4 - Resultados e discussões
2.4.1 - Variação do tempo de reação e concentração dos oxidantes
A figura 2.9 ilustra os cromatogramas obtidos para soluções de ácidos fúlvicos
na presença de cloro e dióxido de cloro e para uma solução padrão de clorofórmio.
Ambos cromatogramas (amostras com cloro e dióxido de cloro) apresentam um pico,
com tempo de retenção entre 2 e 4 min, que possivelmente possa estar relacionado
com a formação do clorofórmio, após a reação com os ácidos fúlvicos.
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Figura 2.9 Cromatogramas obtidos para uma solução de ácidos fúlvicos contendo
dióxido de cloro e cloro e para uma solução, padrão, de clorofórmio. Condições:
amostra de ácidos fúlvicos a 4 mg L-i e oxidantes na concentração de 5 mg L-i a
pH 7, após 24 horas de reação. Amostra padrão de clorofórmio a 0,01 mg L-i.

Na figura 2.10 apresenta-se uma comparação do conteúdo de clorofórmio
formado para amostras de AF em solução, na presença de cloro e dióxido de cloro.
Um dos fatores que contribuem para a formação dos organoclorados, é a
concentração do oxidante e o tempo de reação. Nas condições aplicadas, neste
trabalho, como utilização de uma amostra de ácidos fúlvicos extraídos de um
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manancial de área tropical,

isto também pode ser confirmado

pelos resultados

apresentados na figura 2.10.
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Figura 2.10 - Variação do conteúdo de clorofórmio formado, com a variação do
tempo de reação. Em (a) amostras de AF na presença de cloro e em (b) amostras de
AF na presença de dióxido de cloro. Condições experimentais: soluções de AF a
4 mg L-1

,

pH 7,0. Concentração

dos oxidantes: tratamento

(1) 1,25 mg L-1;

(2) 2,50 mg L-1; (3) 5 mg L-1; (4) 10 mg L-1 e (5) 20 mg L-1•

Observou-se que a formação do clorofórmio aumenta cóm o aumento do tempo
de reação, até um período de 24 horas do seu início. Pode-se observar também que
ocorreu

um máximo de formação

oxidantes,

do clorofórmio,

atingindo aproximadamente

neste período,

5 J...I.gL-1 para as amostras

L-1 para as amostras com dióxid6 de cloro (tratamento
0,14 J...I.g

dos oxidantes).
tratamento

Para as amostras

para ambos
COll}

cloro e

1 com 1,25 mg L-1

com 20 mg L-1 dos oxidantes

(referente

5), foi observada a formação de 12 J...I.gL-1 de clorofórmio,

ao

para as

amostras com cloro e de 0,20 J...I.g
L-1 para as amostras com dióxido de cloro. Portanto,
neste período,

houve uma redução

extremamente

significativa na formação

do

clorofórmio, quando o dióxido de cloro foi utilizado, sendo 35 vezes menor para o
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tratamento 1 e 60 vezes menor, para o tratamento 5. Estes resultados certamente
fornecem algumas opções operacionais para o tratamento de água potável. Foi
observado portanto, o mesmo processo de formação do clorofórmio com a utilização
dos oxidantes, em um período de reação de 24 horas, variando-se no entanto, apenas
em magnitude.
Com o aumento da dose dos oxidantes, não foram observadas mudanças
drásticas, na formação do clorofórmio, ocorrendo um decréscimo após 24 horas do
início da reação. Depois de um período de 168 horas de reação, ainda foi constatada
a presença de clorofórmio, quando ambos oxidantes foram utilizados. Entretanto, o
nível detectado foi extremamente inferior para as amostras com dióxido de cloro. No
caso do tratamento 5, por exemplo, o conteúdo de clorofórmio detectado, após 168
horas, foi da ordem de 0,02 /lg L-I para a amostra com dióxido de cloro, enquanto
que na amostra com cloro o conteúdo foi de ~1,65 /lg L-I, para o mesmo tratamento.
Estes resultados, ou seja, menores conteúdos de clorofórmio formado, em soluções
na presença de dióxido de cloro, são concordantes com dados apresentados por Korn,
et aI., (2002).
As figuras 2.11a e 2.11b ilustram uma comparação do conteúdo de clorofórmio
formado, variando-se a concentração dos oxidantes. Após um período de 24 horas de
reação, observa uma redução do conteúdo de clorofórmio, de mais de 98%, para as
amostras contendo dióxido de cloro.
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Figura 2.11 - Conteúdo

de clorofórmio formado variando-se a concentração

dos

oxidantes. Em (a) tempo de reação 24 horas e em (b) tempo de reação 168 horas.
Amostras de AF a 4 mg L"l e soluções a pH 7.

A tabela 2.1 mostra os valores de COD obtidos para os diferentes tratamentos.
Utilizando-se os dados da tabela 2.1, construiu-se os gráficos das figuras 2.12 e 2.13
os quais mostram uma comparação entre o conteúdo de clorofórmio formado, e a
variação das razões molares [Ch/COD] e [CI02/COD], após 24 horas e 168 horas do
início da reação.
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Tabelas 2.II - Conteúdo de COD obtido para os diferentes tratamentos, na
presença dos oxidantes, após 24 horas e 168 horas de reação. Soluções a
pH 7 e AF na concentração de 4 mg L-i.

AF+CI02
AF+02
2,30
1,61
2,45
1,85
1,73
2,04
2,16
2,45
2,91
2,40
1,73
2,20
1,97
2,04
2,50
2,80
Tratamento 2,47
COD (mgL-1)
após
168 horas
COD(mgL-1)

F+Ch
após 24 horas
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Ü
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Figura 2.12 - Conteúdo de clorofórmio formado, em função da variação da taxa
[Ch/COD]. Amostra de AF a 4 mg L-i. Tempo de reação: em (a) 24 horas e em (b)
168 horas, soluções a pH 7.
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Tempo de reação 168 horas
Tempo de reação 24 horas
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Figura 2.13 - Conteúdo de clorofórmio formado, em função da variação da taxa
[CIOz/COD]. Amostra de AF a 4 mg L-I. Tempo de reação: em (a) 24 horas e em
(b) 168 horas, soluções a pH 7.

o

aumento das razões molares [oxidante]/[COD],

também contribuíram para

maior formação do clorofórmio sendo que para as amostras na presença de cloro e
após 24 horas, o aumento foi de 5 Ilg L-I (menor razão molar) para 12 Ilg L-I (maior
razão molar). No caso das amostras com dióxido de cloro, este aumento foi de
0,14 Ilg L-I (menor razão molar) para 0,2 Ilg L-I (maior razão molar), durante o

mesmo período.
Após 168 horas, a presença do clorofórmio ainda foi detectada nas amostras,
apresentando a tendência a um aumento do conteúdo, com o aumento da razão molar
[oxidante]/[COD].

Na presença de cloro e após 168 horas, o aumento foi de

0,2 Ilg L-I (menor razão molar) para 1,6 Ilg L-I (maior razão molar). No caso das

amostras com dióxido de cloro, este aumento foi de 0,01 Ilg L-I (menor razão molar)
para 0,13 Ilg L-I (maior razão molar), durante o mesmo período.
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2.4.2 - Variação do conteúdo de ácidos fúlvicos e pH da solução
Nas figuras 2.14 e 2.15 apresentam-se as variações do conteúdo de clorofórmio
formado, em diferentes valores de pH e concentração de AF, respectivamente.
I
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de reação
24 horas
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---AF
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..
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0.4
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/ /- -~

/'
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I

.-....

7 pH
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9
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Figura 2.14 - Conteúdo de clorofórmio formado, em função da variação do pH da
solução.

Condições

experimentais:

de AF a 4 mg L-I e oxidantes

amostras

a

5 mg L-I. Tempo de reação: 24 horas.

Ácido Fúlvico

-I

~

,2;
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O

2 Cloro
+ Dióxido de

L"",JlIlllLd 1
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Conteúdo

""

3

4

II1111

de clorofórmio

formado,

dos AF. Condições experimentais:

tempo de reação de 24 horas e soluções a pH 7.

em função da variação

da

dose dos oxidantes a 5 mg L-I,
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Pôde ser observado maior formação de CHCh, com o aumento do pH e
aumento do conteúdo de AF. Com a variação do pH de 5 para 11, o aumento do
conteúdo de clorofórmio foi de ~ 5,0
cloro e de 0,10

/lg L-I

para 0,34

/lg L-I

/lg L-I

para ~ 10 /lg L-I, para as amostras com
para as amostras com dióxido de cloro.

Aumentando-se o pH ocorre maior formação de THM, em função da reação clássica
"halofórmica" ser catalizada por uma base (Symons et al., 1975). O aumento do
conteúdo de AF na solução, proporcionou um aumento do clorofórmio 2
9 /lg L-I,

para as amostras com cloro e de 0,10

/lg L-I

para 0,20

/lg L-I

/lg L-I

para

para as

amostras com dióxido de cloro.
Em sistemas de tratamento de água, a correção do pH é um método para
prevenir corrosão de encanamentos. Tal correção, consiste na aIcalinização da água,
com a finalidade de remover o gás carbônico livre, através da adição da cal elevandose o pH em tomo de 6,50 a 9,50 (recomendado). Esta faixa de pH toma-se
preocupante, visto que nos resultados apresentados na figura 2.14, o aumento dos
valores de pH, induz a maior formação do clorofórmio. Entretanto, ao compararmos
os dois oxidantes, o dióxido de cloro apresentou valores menores de clorofórmio
formado, tanto com o aumento do pH (que foi de no máximo 0,34

/lg L-I

quanto com o aumento do conteúdo de AF (que foi de no máximo 0,20

a pH 11),

/lg L-I

para a

amostra com maior conteúdo de AF). Sendo assim, o dióxido de cloro pode
constituir-se em uma alternativa promissora na oxidação de águas destinadas ao
abastecimento público.
Sabe-se que na reação inicial entre o cloro e a matéria orgânica natural, grande
parte do cloro que reage é incorporado dentro das moléculas orgânicas. Contudo,
devido às condições da reação (tempo de reação, ou aumento da concentração de
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nas moléculas da matéria

orgânica natural. Ao invés disto, a maior parte, se não todo o Ch que reage nesse
processo é reduzido a

cr, sendo

incorporado na solução (Li et al., 1998).

As reações entre o Ch e os ácidos fúlvicos, consistem em sucessivas hidrólises
e halogenações.

Sabe-se, por exemplo,

moleculares

responsáveis

conjugadas

com

que o cloro reage com as estruturas

pela coloração

cetona

ou

outras

da água, como as cadeias aromáticas
cadeias

aromáticas.

Isso

resulta

no

desaparecimento da coloração, após a cloração.
Segundo

Yamada

et

al.,

(1998)

e Li et alo (1996),

o cloro

ataca

preferencialmente na posição entre duas hidroxilas (-aR), em anéis aromáticos metahidroxi presentes na matéria orgânica aquática, formando anéis (l,3-ciclohexadiona),
sendo estes, particularmente efetivos na produção dos THM.
Reckhow

e colaboradores

(1990) mostraram que o consumo do cloro e a

produção dos THM são proporcionais ao conteúdo de carbonos aromáticos presentes
na matéria orgânica natural. Em geral os compostos

aromáticos

susceptíveis a

reações, ou seja ricos em elétrons, apresentam alta reatividade com o cloro. Dessa
forma materiais húmicos com grande número de centros aromáticos
reativos com este oxidante. Galapate e colaboradores
oxidação

de sítios reativos,

tais como meta-dihidroxi

são mais

(2001) verificaram que a
benzeno

(indicado

pelo

decréscimo de grupos fenólicos, -aR), diminuem a reatividade da matéria orgânica
dissolvida, em termos de produção de THM.
A tentativa de se explicar os mecanismos de reação que levam à formação de
THMs em águas naturais, tem sido uma constante. Entretanto, tais informações ainda
são limitadas. Sabe-se que advém da propriedade do cloro em oxidar os brometos e
iodetos presentes na água e da capacidade destes halógenos em reagirem com a
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matéria orgânica, formando assim os correspondentes THMs (Li, et aI., 1996;
Yamada et al.,1998).
Entre os mecanismos de reação citados na literatura, destaca-se o que ocorre
com a estrutura do tipo resorcinol, ilustrado na figura 2.16. Segundo Rook (1979), é
a estrutura presente no material húmico, que mais favorece a formação dos THM' s.
Por sua vez, a estrutura do tipo pirrol (quadro 2.2) tem grande importância por estar
presente em muitas substâncias naturais, como por exemplo na clorofila.
OH

OH

rnetahidroxifenol {Resorcinol)
Figura 2.16 Estrutura do tipo resorcinol, considerada como capaz de formar o
clorofórmio, a partir da reação do cloro com ácidos fiílvicos.

o
formar

quadro 2.2 mostra algumas das estruturas consideradas como capazes de
THM's

(Sampaio,

1989).

o

triclorometano

(clorofórmio),

bromodiclorometano, dibromoclorometano e tribromometano são os principais
compostos oriundos dessas reações.
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Quadro-2.2 Estruturas consideradas como capazes de formar THM's

"H."

CH·,-(;-

f'

II

c'

-c

11

o

o

F"
-6-0

'OR

Beta ·cetoester

Acetila

R-C-CH-C-RII

o

<

II

o

DiGutofli'l

metahidroxífenol

(Resorcinol)

ri

I

"'P(
H

1.3- dlcetona ciciohexano

Plrrol

* Fonte: Sampaio (1989).

o

mecanismo proposto por Rook e colaboradores (1979), mostra que na

estrutura do tipo resorcinol, o cloro ataca preferencialmente a posição entre duas
hidroxilas, formando compostos 1,3-ciclohexadiona, os quais são considerados como
extremamente efetivos para a formação do clorofórmio (figura 2.17).
A reação é influenciada por algumas variáveis como: tipo de oxidante,
concentração de SHA, temperatura, pH e residual do oxidante (Sampaio Pereira,
1989). A formação de organoclorados aumenta com o aumento da quantidade de
SHA, seguindo uma reação de primeira ordem, além de estar diretamente associada
com a absorbância no ultravioleta, dessas águas.
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Figura 2.17 - Mecanismo de formação do clorofórmio, a partir da estrutura do tipo
resorcinoL
*Fonte: Rook (1979).

No caso do dióxido de cloro, tem sido sugerido que maiores concentrações
desse oxidante, aumenta a possibilidade de reações com grupos (-OH, - OCH3), os
quais compõem a estrutura dos precursores orgânicos. Uma possível razão para este
fato, é que o dióxido de cloro somente quebra estruturas moleculares grandes em
estruturas pequenas (Chang, et aI., 2001).
Chang e colaboradores (2000), mostraram que o percentual residual de ácidos
húmicos decresce com o aumento da dosagem de dióxido de cloro, entretanto, a
porcentagem residual de carbono orgânico dissolvido aumenta. Isso indica o aumento
da decomposição das moléculas que compõem a estrutura dos ácidos húmicos, pelo
forte poder oxidante do dióxido de cloro, em altas concentrações. Segundo os
autores, vários grupos funcionais presentes na molécula orgânica, tais como grupos
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hidroxil (R-OR),

carbonil (-C O), carboxil (-COOR),

fenólicos e grupos qumona

reagem igualmente com o CI02.
Segundo Swietlik e colaboradores

(2002), os produtos finais da oxidação de

moléculas orgânicas presentes na água, ou seja, ligninas e compostos húmicos por
dióxido de cloro, são quinonas e ácidos mono e di-carboxílicos. Eles são formados
devido as reações proporcionarem

uma ruptura na cadeia aromática. Durante este

processo não são formados odores de clorofenóis. O dióxido de cloro é também
capaz de oxidar compostos

orgânicos do grupo metoxíl para grupos hidroxílico

alifáticos (Demin et aI., 1999). Subprodutos inorgânicos, da desinfecção com dióxído
de cloro, como os cloritos e cloratos, são formados e devem ser monitorados.
Segundo Colclough e colaboradores (1983), na reação entre o dióxído de cloro
e os ácidos

fülvicos,

foram

identificados

compostos

como

metil éster,

por

cromatografia gasosa. Os resultados mostraram que os produtos identificados depois
da oxidação
encontrados

a menores
a maiores

valores
valores

de pR,
de pR.

não diferem
Ácidos

significativamente

orgânicos,

similares

a estes

identificados por Colclough et al., (1983), têm sido isolados como produtos
oxidação prévia de materiais húmicos com permanganato

dos

de

e cloro (Christian et aI.,

1981).
De acordo com estudos realizados nas proximidades de pR neutro, para uma
solução contendo AF aquáticos e CI02,
clorados são produzidos.

a reação é limitada e poucos produtos

Estas características

fazem do dióxido de cloro, uma

alternativa oxidante muito atrativa, embora a proposta de tratamento com dióxido de
cloro 'seja produzida igualmente, pela ativação do cloro, em soluções de cloreto de
sódio.

Capítulo 2

_

117

Em geral, o dióxido de cloro reage primeiramente por reações de oxidação,
resultando na formação de poucos compostos orgânicos, voláteis ou não voláteis, nos
quais os átomos de cloro têm sido incorporados. Em contraste, o cloro reage com
compostos orgânicos por oxidação e substituição eletrofilica, resultando em uma
variedade de subprodutos orgânicos clorados.
Um dos mecanismos propostos na literatura, para a interação do dióxido de
cloro com compostos orgânicos está ilustrado na figura 2.18.

-
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rQ:lOB

O·
@;.2e1~

~ , 2~+{

1, ~ -lQJ
®.-;J>}eIOr\
-----=-y + 00+
O BelO
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HC-COOH
I

HC-COOH

COOH

+

I

COOH

Figura 2.18 - Mecanismos de interação do dióxido de cloro com compostos
orgânicos.
*Fonte: Cao et aI., (2001).

Cao e colaboradores (2001) mostraram que na reação entre o dióxido de cloro
e grupos fenólicos, a pH 7, o fenol é completamente consumido, eliminando todos os
produtos clorados. Substâncias hidrofóbicas, com estruturas insaturadas na cadeia,
podem necessitar de grandes concentrações de dióxido de cloro, para reagir com
esses grupos funcionais (Goel et al., 1995). Segundo Chang e colaboradores (2001),
o dióxido de cloro reage com substâncias orgânicas hidrofóbicas destruindo, assim, o
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anel benzeno e grupos funcionais insaturados. Mas, por outro lado, não procede com
a mineralização para decompor substâncias orgânicas em carbono inorgânico, pela
oxidação e redução do COD.

2.5 Conclusões

O monitoramento da formação do clorofórmio, após a interação da matéria
orgânica dissolvida, com cloro e dióxido de cloro, pode ser feito, utilizando-se a
técnica de cromatografia gasosa. A partir dos experimentos observou-se um pico de
máxima formação, para este trihalometano, no período de 24 horas do início da
reação, para ambos oxidantes, para um período de análises de até 168 horas. Este
resultado sugere cuidados operacionais em sistemas de abastecimento de água,
quando esta for distribuída a população. Após 24 horas de reação a formação do
clorofórmio, nas amostras com dióxido de cloro, foi mais de 60 vezes menor quando
comparado às amostras com cloro.
O aumento das razões molares [oxidante]/[COD], também contribuíram para
maior formação do clorofórmio sendo que para as amostras na presença de cloro e
após 24 horas, o aumento foi de 5 J.lgL-I (menor razão molar) para 12 J.lgL-I (maior
razão molar). No caso das amostras com dióxido de cloro, este aumento foi de
0,14 J.lg L-I (menor razão molar) para 0,20 J.lgL-I (maior razão molar), durante o
mesmo período. Após 168 horas, a presença do clorofórmio ainda foi detectada nas
amostras, apresentando a tendência a um aumento do conteúdo, com o aumento da
razão molar [oxidante]/[COD]. Na presença de cloro e após 168 horas, o aumento
foi de 0,20 J.lgL-I (menor razão molar) para 1,60 J.lgL-I (maior razão molar). No caso
das amostras com dióxido de cloro, este aumento foi de 0,01 J.lgL-I (menor razão
molar) para 0,13 J.lgL-I (maior razão molar), durante o mesmo período.
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Mostrou-se que o aumento da formação do clorofórmio, também ocorre para
amostras a maiores valores de pH e com maior concentração de ácidos fúlvicos. No
caso das amostras com cloro, este aumento foi de 5,0 mg L-I (amostra a pH 5), para
~10 mg L-i de clorofórmio (amostra a pH 11). Para as amostras com dióxido de
cloro, o aumento foi de ~0,1O mg L-i (amostra a pH 5), para 0,34 mg L-i (amostra a
pH 11). Quando se variou a concentração

dos ácidos fúlvicos nas amostras,

formação do clorofórmio foi de aproximadamente

a

9 mg L-i, para a amostra com

maior concentração de AF (5 mg L-i) e na presença de cloro. Para a amostra com
dióxido de cloro, essa formação foi de 0,31 mg L-i. O dióxido de cloro portanto,
mostrou-se muito mais eficiente quando comparado ao cloro, quanto ao poder de
oxidação

da matéria

orgânica

e principalmente

quanto

a menor formação

do

clorofórmio.
Os resultados

obtidos

formação do clorofórmio,

proporcionaram

um melhor entendimento

em soluções de ácidos fúlvicos tratados

sobre a

com cloro e

dióxido de cloro, mostrando as características de formação e a influência da variação
de fatores como tempo de reação, pH, conteúdo de AF bem como do tempo de
reação. Fica evidente portanto, a importância de estudos e alternativas oxidantes que
minimizem e até mesmo bloqueiem a formação dos organoclorados

com potençia1

carcinogênico. Os experimentos também contribuíram para um melhor entendimento
sobre

as características

das

substâncias

húmicas

aquáticas,

extraídas

de um

manancial de área tropical, na presença e ausência de alternativas oxidantes como o
cloro

e o dióxido

de cloro.

Essas

informações

poderão

contribuir

para

o

desenvolvimento de novos processos ou ajustes nos procedimentos do tratamento de
água.
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TRlHALOMETANOS

DETERMINADOS POR ESPECTROSCOPIA E CROMATOGRAFIA DE
EXCLUSÃO POR TAMANHO MOLECULAR

3.1 Influência do cloro e do dióxido de cloro sobre cromóforos e fluoróforos
presentes em uma amostra de ácido fúlvico aquático tropical, detectado por
Ouorescência e absorção de luz no UV-Visível.
A matéria orgânica natural é tipicamente composta pelas substâncias
húmicas. Estas, por sua vez, são operacionalmente definidas como uma classe de
polímeros com massas moleculares variando de <1000 a > 100000 Da (Thurman,
1985).
As substâncias húmicas contêm uma quantidade substancial de unidades
aromáticas tais como, grupos hidroxilas, carboxílicos e metoxílicos, os quais são
comumente denominados de poli-hidroxi-aromáticos, PHA, (Stevenson et al., 1982).
Esses compostos são subprodutos com potencial carcinogênico, resultante da
interação entre as substâncias húmicas aquáticas e oxidantes utilizados no tratamento
de água.
Os PHA são considerados como importantes substratos em reações de
halogenação, tais como, estruturas aromáticas r3-di-cetonas (do tipo resorcinol,
ácidos 3,5-di-hidroxibenzeno), os quais são provavelmente muito importantes na
geração dos trihalometanos, e possivelmente, de ácidos haloacéticos (Boyce e
Horning 1983; Reckhow et aI., 1990).
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A importância da atividade aromática (especialmente de grupos ~-di-cetonas),
na geração dos trihalometanos, tem sido evidenciada por experimentos com
compostos modelos. Entretanto, a utilização de métodos sensíveis para esclarecer a
natureza dessas reações com as SH tem sido limitada (Rook, 1977; Boyce et aI.,
1983; Howard et aI., 1985).
Um maior entendimento sobre a natureza de sítios reativos presentes na
MON, pode ser obtido através de métodos "in situ", ao utilizar a MON em
concentrações típicas como as encontradas em água potável

«

10 mg L-i de COD).

Isso proporciona informações sobre os intermediários que possam ser empregados
para estudos da MON de várias origens, com soluções a vários valores de pH, dentre
outros parâmetros de reação (Korshin et aI., 1999).
A absorção de luz no UV-Visível e a tluorescência, da MON, satisfazem
vários desses requisitos, são técnicas simples e possuem uma correlação intrínseca
com a estrutura interna das SH (Korshin et aI., 1999). As aplicações dessas técnicas
em estudos sobre halogenação da MON são atrativas, uma vez que cromóforos e
tluoróforos, presentes na MON, são unidades aromáticas suscetíveis a reações com
PHA e seu envolvimento na halogenação pode ser monitorado por ambas técnicas.
Korshin et aI., (1997a e 1997b) e Li et aI., (1998), mostraram boas correlações
entre mudanças no espectro de absorção de luz no UV-Vis da MON e formação de
subprodutos da oxidação aquática. Korshin e colaboradores (1999 e 2002), avaliaram
a intluência do cloro sobre a matéria orgânica natural extraída do Rio Suwannee,
correlacionando os dados obtidos por tluorescência e absorção de luz no UV-Visível.
Segundo os autores, as variações nos espectros estão diretamente relacionadas com a
quebra da molécula orgânica e a formação de subprodutos.
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Entretanto, embora sejam vários os estudos sobre a matéria orgânica na
presença do cloro (Korshin et ai., 1997a, 1997b e Li et ai., 1998), pouco se conhece
sobre as características desse material na presença do dióxido de cloro, com a
utilização dessas técnicas.
Portanto, o propósito nesta etapa do trabalho, foi comparar os efeitos da
halogenação sobre espectros obtidos por absorção e tluorescência de luz no UVVisível, da MON, na presença dos dois tipos de oxidantes de água, como o cloro e o
dióxido de cloro, explorando suas implicações para possível entendimento sobre os
mecanismos de halogenação. Também foi avaliada, por RPE e por cromatografia de
exclusão por tamanho molecular, a influência da presença dos oxidantes sobre o
conteúdo de radicais livres do tipo semiquinona e sobre o tamanho molecular dos
AF.

A contribuição desta parte do trabalho de tese, está em efetuarem-se variações,
tais como, tipo de oxidante utilizado, tempo de reação, concentração dos oxidantes
bem como no tipo de amostra, no caso, ácidos fúlvicos extraídos de uma região
tropical, verificando as possíveis influências das variações desses fatores sobre a
MON.

3.2 - Objetivos

Avaliar as características dos ácidos fúlvicos extraídos do Rio João Pereira, em
Bertioga/SP (Capítulo 1) e suas interação com cloro e dióxido de cloro, por técnicas
espectroscópicas como absorção e tluorescência de luz no UV-Visível, ressonância
paramagnética eletrônica (RPE) e por cromatografia de exclusão por tamanho
molecular.
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3.3 - Materiais e métodos
I.

Obtenção das soluções contendo a matéria orgânica dissolvida na
presença de cloro e dióxido de cloro

Uma

vez

predominantemente

verificado

que

as

substâncias

húmicas

aquáticas

são

formadas pelos ácidos fiílvicos, optou-se por trabalhar com esta

fração na realização

dos experimentos.

Foram preparadas

soluções contendo

a

matéria orgânica dissolvida, no caso a fração fiílvica extraída do Rio João Pereira,
BertiogalSP.
A cloração das amostras de AF foi feita em sistema tampão fosfato (0,1 M
KH2POJNaOH),

à temperatura ambiente entre 20 e 25°C.

Todas amostras foram

colocadas em frascos de vidro escuro, para protegê-Ias contra a radiação solar, que
poderia

degradar

o oxidante

presente.

A concentração

dissolvido (COD) foi medida utilizando um equipamento

do carbono

orgânico

SHIMADZU TOC-5000A,

e as concentrações dos oxidantes, seguindo procedimentos descritos no item 2.3.
Os experimentos

foram realizados

preparando-se

soluções

nas seguintes

condições:
.• Concentração

dos oxidantes ~

2,5 mg L-I, 5,0 mg L-I, 10,0 mg L-I e

20,0 mg L-I (tratamentos 1,2, 3 e 4 respectivamente);
.• Tempo de reação ~ 1,24,48,

72, 96, 120, 144 e 168 h;

~ Valores de pH ~ 5, 7, 9 e 11.

Os seguintes parâmetros foram avaliados:
1.

Influência do oxidante sobre as características fluorescentes das amostras de
ácidos fiílvicos;
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Influência do oxidante sobre a absorção de luz UV -Visível das amostras de
ácidos fúlvicos;
Influência do tempo de reação, concentração

do oxidante e pH, sobre os

espectros da MON halogenada.

fi - Espectroscopia
Os espectros

de tluorescência e absorção de luz no UV -Visível

de absorção

foram obtidos utilizando-se

um espectrômetro

Shimadzu modelo UV -1601 Pc.
Os espectros de tluorescência foram obtidos utilizando-se um espectrômetro da
Perkin Elmer modelo LS50B, utilizando-se comprimento de onda de excitação de
320 nm. Os espectros de emissão foram obtidos a uma velocidade de varredura
300 nrn min-1, no intervalo de 350 a 650 nrn.

3.4 - Resultados e discussões

3.4.1 Técnica de tluorescência com luz UV-Visível

1. Intluência da concentração do oxidante
As figuras 3.1a e 3.1b, ilustram uma comparação dos espectros de emissão de
tluorescência obtidos para a amostra de AF na presença de cloro e dióxido de cloro
respectivamente, variando-se a concentração do oxidante, e após 24 horas do início
da reação. Observou-se que quanto maior, a concentração dos oxidantes, mais rápido
ocorre o processo

de oxidação da matéria orgânica, ocorrendo

um decréscimo

significativo das bandas de emissão, quando comparadas à amostra de AF puro. A
presença dos oxidantes, também promove uma alteração na forma da banda.

-
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Figura 3.1 - Espectros de emissão com excitação a 320 nm, obtidos para amostras
de AF (concentração
concentrações
tratamentos

a 8 mg L-I em pH 7), na presença

dos oxidantes

de diferentes

(2,5 mg L-I, 5,0 mg L-\ 10,0 mg L-I e 20,0 mg L-I,

1,2,3 e 4 respectivamente),

após 24 horas de reação. Em (a) ácidos

fúlvicos com cloro e em (b) ácidos fúlvicos com dióxido de cloro.

Quando os espectros mostrados nas figuras 3.1 a e 3.1 b foram normalizados por
suas respectivas
tendências

foram

intensidades
evidentes:

máximas de emissão (figuras 3.2a e 3.2b), duas
a posição

máxima

de emissão

(J"max)

exibe um

deslocamento

para o azul, ou seja, um deslocamento

comprimentos

de onda, e a banda de emissão apresenta urna diminuição com o

aumento da concentração do oxidante.

do espectro para menores
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(b)
de emissão, normalizados,

para uma mesma intensidade
de 8 mg L-1 em pH 7) e os

máxima obtidos para a amostra de AF (concentração

tratamentos 1,2,3 e 4, após 24 horas, (excitação a 320 nm).

Uma vez que as curvas fluorescentes são gaussianas na energia, nos espectros
da figura 3.1, transformou-se

o comprimento

de onda de nanômetros

para em-I.

Dessa forma nestes espectros de emissão, foi utilizado o ajuste da função gaussiana
com o intuito de se avaliar a influência da presença dos oxidantes, sobre os possíveis
fluoróforos

(que compõe

as sustâncias húmicas) responsáveis

pela fluorescência

dessas substâncias. A figura 3.3 mostra os resultados obtidos para os tratamentos 1 e
4 (extremos).
composição
específicas

Observou-se

(figura 3.3) que a gaussiana principal pode ser uma

de pelo menos 4 bandas
dos diferentes

fluoróforos.

distintas,
Essas

cada uma com contribuições

bandas

sofrem alterações

oxidantes como o cloro e o dióxido de cloro estão presentes na solução.

quando
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de tluorescência

obtidos para a amostra de ácidos fúlvicos, na

presença de cloro e dióxido de cloro (tratamentos 1 e 4) com excitação a 320 nm. O ajuste
da função gaussiana mostra a possível participação

de pelo menos quatro compostos

envolvidos na formação da banda principal e a influência da presença dos oxidantes,
Tempo de reação 24 h e soluções a pH 7,

As tabelas 3.I e 3.II, mostram as alterações dos valores obtidos para parâmetros
como altura, largura, área e posição das gaussianas secundárias, as quais compõem a
principal, obtida para os tratamentos 1 e 4, respectivamente,
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Tabela 3.1 - Parâmetros determinados para as gaussianas referentes aos possíveis
fluoróforos presentes nos AF, na presença de cloro e dióxido de cloro, após 24 horas
de reação, obtidos para o tratamento

1, dos espectros no modo de emissão, com À

dado em número de onda.

,

Gaussianas
-- ,

+001
+003
+002
Amostras
Área± 0,01
22,99
21,71
173,78
±7,25
±0,02
464,95
±7,50
63,58Posição
±4,60
369,19
24,52
±6,40
0,02
21.32
0,03
Largura
1,52
2,26

3,40
1,21

AF

Altura
1

108,86

2

41,66

3

90,90

4

130,14
AF + Cloro (tratamento 1)

1

92,62

3,52 ± 0,02

2

34,00

1,23 ± 0,02

52,50 ±3,40

21,82 ± 0,02

3

51,16

1,29± 0,02

83,13 ±4,05

23,02 ± 0,01

4

98,87

2,24 ± 0,03

277,40 ±10,08

24,29 ± 0,01

409, 58 ±10,44 21,97 ± O,04

AF + Dióxido de cloro (tratamento 1)
1

48,83

3,40 ± 0,06

2

10,14

1,08 ± 0,08

13,77 ±3,99

60,43

1,98 ± O, 12

150,53 ±23,01

59,00

2,18 ± 0,05

161,75 ±13,77

4

205,88 ±10,23 21,33 ±
21,68 ±

24,94 ±

1,66
6
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Tabela 3.11 - Parâmetros determinados para as gaussianas referentes aos possíveis
tluoróforos presentes nos AF, na presença de cloro e dióxido de cloro, após 24 horas
de reação, obtidos para o tratamento 4, dos espectros no modo de emissão, com ')...
dado em número de onda.

- ,

+003
+002
Amostras
Área±
1,52
±0,01
173,78
±7,25
2,26
24,52
0,02
1,21
22,99
369,19
±6,40
±0,02
63,58
3,40
21,71
21.32
±4,60
± 0,01
0,03
464,95
±7,50
Largura
Posição

Gaussianas
Altura 130,14
90,90

AF

1
2
3
4
AF + Cloro (tratamento 4)

1

10,50

3,30 ± 0,03

42,95 ±1,30

21,24 ± 0,05

2

4,50

1,22 ± 0,04

6,91 ±0,80

21,70 ± 0,03

3

8,30

1,50± 0,04

15,40 ±1,05

22,90 ± 0,02

4

18,04

2,50 ± 0,01

56,18 ±0,93

24,50 ± O, 01

AF + Dióxidode

cloro .(tratamento 4)

1

19,66

3,00 ± O, 14

74,01± 15,09

20,65± O, 25

2

2,63

0,98 ± O, 14

3,26± 1,50

21,62± 0,03

3

41,51

2,68 ± O, 34

139,77± 31, 08

23,31± O, 04

4

24,25

2,03 ± 0,06

61,71± 15,02

25,40± 0,09

Observa-se nas tabelas 3.I e 3.1I, que a presença dos oxidantes, nas soluções de
AF, afeta principalmente parâmetros como altura e área das gaussianas 1, 2, 3, e 4
(figura 3.3). Sabe-se que a tluorescência total de uma amostra é proporcional a área
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sob a curva de emissão fluorescente. Na tabela 3.III observa-se as porcentagens dos
decréscimos das áreas das gaussianas, na presença dos oxidantes para os tratamentos
1 e 4 (concentrações de 2,5 mg L-I e 20,0 mg L-I, respectivamente).

Tabela 3.III - Porcentagens do decréscimo da área das gaussianas 1,2, 3, e 4, na
presença dos oxidantes, para os tratamentos 1 e 4, após 24 horas de reação.
Tratamento

1

Amostras
r~"Am~stras

I

com cloro

1

Gaussianas
2

~!"314
I
.•

H

4

I

78

Decréscimo da
área (%)

r

I

12--.i -17
.

iI'

52:-25
I

r

r

I
r-•. ------·······ÁlIlostrascOIIlCloro
----

I

I

Decréscimo da

I

90

área (%)

I

56

4

------

.~

Amostras com dióxido de
cloro

3
91

-r-----r

13

55

Tratamento

~

Gaussianas

com dióxido de
cloro

90

,

I

85

I
84
I

i1 95

20

83

I

-11 ~'-I-I

I

De acordo com os resultados da tabela 3.III, no caso do tratamento 1, referente
a 2,5 mg L-I dos oxidantes presentes em solução, à gaussiana 1 e na presença de
cloro, apresentou um decréscimo de 12 % da área sob o espectro de emissão, quando
comparada

à mesma gaussiana, obtida da amostra na ausência dos oxidantes. Na

presença de dióxido de cloro, este decréscimo foi de 55 %. Para a gaussiana 2, o
decréscimo foi de 17 % (amostra com cloro) e de ~80 % (amostra com dióxido de
cloro). Para a gaussiana 3, o maior decréscimo da área foi observado para a amostra
na presença de cloro, sendo da ordem de 52 %. Para as amostras com dióxido de
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cloro, o decréscimo observado para a gaussiana 4, foi de ~60 %, enquanto que para
as amostras com cloro, atingiu no máximo 25 %.
Com o aumento da concentração dos oxidantes para 20 mg L-1 (tratamento 4),
observou-se um decréscimo da área sob a curva fluorescente da ordem de 90 % para
as gaussianas 1, 2 e 3 (na presença de cloro) e de ~86 % para a gaussiana 4. Na
presença de dióxido de cloro, o aumento da concentração deste oxidante, promoveu
sobre a área das gaussianas um comportamento

diferenciado, quando comparado

com as amostras com cloro. Para as gaussianas 1 e 4, o decréscimo da área foi de no
máximo 84 %, enquanto que para a gaussiana 2 foi de 95 %. Para a gaussiana 3 o
decréscimo da área foi de no máximo 20 %.
Os maiores decréscimos da área sob a curva fluorescente, observado para as
amostras com maior concentração de cloro, possivelmente estejam associados ao fato
de que este oxidante continua reagindo com as moléculas fluorescentes da solução.
Na presença do dióxido de cloro, aparentemente,
são rapidamente

algumas moléculas fluorescentes

oxidadas, enquanto outras não, como foi o caso do fluoróforo

responsável pela gaussiana 3, que teve somente 13 % e 20 % de decréscimo na área
(tratamentos 1 e 4) quando comparada à amostra na ausência do oxidante.
O comportamento
fluorescente,

para

diferenciado, observado no decréscimo da área sob a curva

as amostras

de AF, sugere

que os possíveis

fluoróforos

responsáveis pela fluorescência desses ácidos, quando em contato com os oxidantes
nas concentrações de 2,5 mg L-1 e 20,0 mg L-1 (tratamentos 1 e 4, respectivamente)
tendem a ser eliminados em maiores e menores proporções, de acordo com os passos
nos quais a reação halofórmica se procede. O menor decréscimo

da área para

algumas das gaussianas, na solução contendo dióxido de cloro, sugere que este
oxidante não reage com todos os compostos presentes em solução, o que poderia

--------------------------
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contribuir para menor formação de subprodutos, como foi verificado no Capítulo 2.
Alguns dos possíveis fluoróforos responsáveis pela fluorescência dos ácidos fúlvicos,
como grupos metoxílicos e hidroxílicos, estão ilustrados na tabela l.X (Capítulo 1).
Foi observado que quando a concentração do oxidante, que é adicionado a uma
solução de concentração fixa de AF, é gradualmente elevada, a área sob a curva
fluorescente, relacionada com a razão molar, [oxidante] / [COD], tende a ficar
constante para as amostras na presença de dióxido de cloro, a partir da razão molar
igualou superior a 0,08, enquanto que para as amostras com cloro, a área tende para
valores acima da razão molar [Ch] / [COD] =1 (figura 3.4).
Este comportamento pode ser atribuído ao fato de que concentrações menores
de dióxido de cloro (quando comparado ao cloro), são suficientes para obter-se uma
redução significativa da fluorescência dos materiais fúlvicos, pois o dióxido de cloro
tem maior poder de oxidação da matéria orgânica.
Fazendo-se uma correção com a absorbância a 320 nrn, obtida pela técnica de
absorção, obteve-se os dados da figura 3.5. Na figura 3.5a, observa-se que
aparentemente, a absorbância a 320 nrn, decresce com o aumento da razão molar,
[Ch] / [COD], resultado este que poderia confirmar a hipótese de que este oxidante
continua reagindo com as moléculas responsáveis pela absorção de luz no UVVisível (como compostos aromáticos conjugados com cetona, podendo levar
portanto, a uma maior formação de subprodutos) após 24 horas de reação. Para as
amostras com dióxido de cloro a absorbância a 320 nrn aparentemente tende a ficar
constante, a partir da razão molar igual ou superior a 0,08 como verificado para a
área sob a emissão fluorescente.
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ll.

Influência do tempo de reação

As figuras 3.6a e 3.6b ilustram o comportamento

da área sob o espectro de

emissão fluorescente com a variação do tempo de reação, para as soluções de AF na
presença de cloro e dióxido de cloro. Os tratamentos

dos oxidantes de 2,5 mg L-I; 5,0 mg L-I; 10,0 mg L-I e 20,0 mg L-I,

concentrações
respectivamente.
comportamento

-o
(l)

,«
MIi<
~eu

1, 2, 3 e 4 representam

Os

resultados

(nas

condições

avaliadas)

mostraram

um

diferenciado da área com a variação do tempo de reação.
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Figura 3.6 - Variação da área de fluorescência em função' do tempo de reação,
obtida para a amostra de AF (concentração de 8 mg L-I), soluções em pH 7. Em
(a) amostras na presença de cloro e em (b) amostras na presença de dióxido de
cloro. Excitação a 320 nm.

Para as amostras com cloro, o comportamento da área sob a curva fluorescente,
com a variação

do tempo

de reação,

foi caracterizado

por um decaimento

exponencial de segunda ordem. Este decaimento exponencial segue parâmetros de
acordo com a seguinte expressão:

eq.3.1

--------------------------
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AI

= amplitude

Az

= amplitude
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AI , 't I = constante de decaimento 1
Az,

't z

= constante de decaimento 2

Os valores obtidos para AI, Az, 't1 e 't2

I

nas exponenciais da figura 3.6a estão

mostrados na tabela 3.IV.

Tabela 3.IV Valores para AI, Az, 'tI e 'tz obtidos das exponenciais que refletem o
decaimento

da área

sob a curva

fluorescente,

na presença

de diferentes

concentrações de cloro.
Cloro
(mg L-I)

(min)

(min)

2,5

1482,3

3371,5

45,9

2143,6

5,0

10388,3

9072,4

67,2

2303,5

10,0

8209,5

8718,2

79,2

841,3

20,0

9661,4

2860,4

233,4

1585,5

Nas leis de decaimento e crescimento exponencial,

a taxa de variação da

quantidade de uma substância em relação ao tempo, é proporcional à quantidade da
substância presente, num dado instante. Observa-se uma queda significativa nos
instantes

iniciais da reação,

que possivelmente

possa

estar

associada

a um

"quenching" da fluorescência, resultante da oxidação da matéria orgânica pelo cloro.
Considerando-se que um efeito de "quenching" na área, possa estar ocorrendo
nos instantes iniciais da reação, uma vez que os valores de 'tI obtidos para a
exponencial
possivelmente

da figura 3.6a, foram menores;

o primeiro tempo de decaimento

esteja relacionado com este "quenching ", enquanto 'tz possa estar
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associado a uma ação mais efetiva do cloro, sobre a matéria orgânica com o decorrer
do tempo, assim como com a própria consumação deste.
Para as amostras com dióxido de cloro, nas condições analisadas, não foi
possível obter tais informações uma vez que o comportamento
fluorescente

(em função

do tempo

de reação)

decaimento

exponencial,

sendo observado

da área sob a curva

não foi caracterizado

por um

um "quenching",

da área,

somente

seguido por uma estabilização da mesma.
Fazendo-se a correção por absorção, obteve-se os gráficos da figura 3.7. Nestes
gráficos observou-se

um comportamento

muito similar ao obtido pela técnica de

fluorescência. Na variação da absorbância com a variação do tempo de reação, para
as amostras

com cloro, também foi observado

absorbância,

para todos

condições

analisadas)

os tratamentos.

observou-se

um decaimento

exponencial

da

Na presença de dióxido de cloro (nas

um decréscimo

na absorbância

(referente,

ao

tratamento 4) de 75 % nos instantes iniciais da reação.
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Figura 3.7 - Efeito da variação do tempo de reação sobre a absorbância a 320 nrn,
para as amostras de AF , para os tratamentos 1, 2, 3 e 4. Em (a) amostras na presença
de cloro e em (b) amostras na presença de dióxido de cloro. Soluções em pH 7.
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Os espectros de fluorescência dos AF na presença dos oxidantes em função do
tempo de reação (obtidos para o tratamento 4) estão ilustrados nas figuras 3.8a e
3.8b. Em ambos casos observaram-se reduções na intensidade de fluorescência, nas
regiões de menores e maiores comprimentos

de onda, sendo este comportamento

verificado para todos os tratamentos aqui analisados.
Para os espectros referentes às soluções contendo cloro, nota-se que o processo
de oxidação da matéria orgânica ocorre mais lentamente, quando comparado aos
resultados obtidos nas amostras com dióxido de cloro. Estes resultados comprovam a
grande ação oxidante do dióxido de cloro. Ao contrário das soluções, contendo cloro,
a intensidade

de fluorescência

significativamente

nas amostras

com dióxido

de cloro,

após os 25 min iniciais de reação, estabilizando-se

decresce
após este

período. Nas amostras com cloro, este fato tende a ocorrer após 48 horas do início da
reação.
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Figura 3.8 - Espectros da intensidade de emissão de fluorescência, com excitação a
320 nrn, obtidos para o tratamento 4 (AF 8 mg L-i) e (oxidantes 20,0 mg L-I) em
diferentes intervalos de tempo de reação. Em (a) ácidos fúlvicos na presença de
cloro, e em (b) ácidos fúlvicos na presença de dióxido de cloro, soluções em pH 7.
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Para as amostras com cloro, após um período de reação de 24 h, a intensidade
de fluorescência decresceu de 235 u.a. para 23 u.a. (para o tratamento 4). Nas
amostras com dióxido de cloro, a intensidade de fluorescência apresentou um
decréscimo de 235 u.a. para 48 u.a. para o mesmo tratamento. Após um período de
reação de 168 h, a intensidade de fluorescência apresentou um valor de
aproximadamente 12 u.a., nas amostras na presença de cloro, e de 48 u.a., nas
amostras com dióxido de cloro.
Estes resultados sugerem que a ação dos oxidantes, nas condições analisadas,
apresenta um comportamento diferenciado. Nas amostras com cloro, a maior redução
observada na intensidade de fluorescência com o decorrer do tempo de reação (figura
3.8a) pode ser atribuída ao fato de que o cloro reage com grande parte, dos
fluoróforos (ou todos os fluoróforos presentes em solução), destruindo-os com o
passar do tempo, podendo a intensidade de fluorescência, atingir um patamar nulo.
Ao contrário, o dióxido de cloro na concentração utilizada (na figura 3.8b), oxida
mais rapidamente as moléculas responsáveis pela fluorescência dos AF, até um
determinado patamar (atingindo um valor de 48 u.a., na intensidade) e estabilizandose com o decorrer do tempo de reação. Estes resultados mostram que o dióxido de
cloro é mais oxidante e, menos reativo quando comparado ao cloro, o que poderia
explicar os menores conteúdos de clorofórmio, quantificados nas soluções na
presença deste oxidante (Capítulo 2).
Tem sido proposto que o decaimento das características fluorescentes das
substâncias húmicas pode ser afetado pela transferência de energia dentro das
moléculas poliméricas (Kumke et aI., 1998 e 2000). Em moléculas maiores,
presentes nas SR, a transferência de energia intrafluoróforos reduz o decaimento
aparente do tempo de vida destes. Em moléculas pequenas, este caminho de
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dissipação da energia excitada, pode diminuir e o tempo de vida dos tluoróforos pode
aumentar. A cloração diminui o tamanho molecular dos AF, destruindo alguns
cromóforos aromáticos envolvidos na transferência de energia. Dessa forma, o
decréscimo na intensidade de tluorescência dos AF clorados se correlaciona bem
com esta hipótese (Korshin et al., 1999).
Como mencionado no Capítulo 1, os AF exibem uma banda com um máximo
de emissão localizado entre 400 nrn e 450 nrn. Esta banda é provavelmente resultante
da soma de pelo menos 4 gaussianas referentes aos diferentes tluoróforos presentes
na amostra de AF. Nas figuras 3.8a e 3.8b, observou-se que esta banda decresce
significativamente com o aumento do tempo de reação e concentração dos oxidantes
além de ter sua forma alterada. Observou-se nos espectros de emissão, que após a
oxidação, a banda de emissão centrada em aproximadamente 433 nm, tende a
deslocar-se para menores comprimentos de onda. Após 168 h, esta banda apresenta
um máximo a 421 nrn e 424 nrn, nas amostras com cloro e dióxido de cloro,
respectivamente.
Estes resultados confirmam a hipótese de que os agentes oxidantes tendem a
reagir com anéis aromáticos condensados, presentes na matéria orgânica aquática,
promovendo um deslocamento do espectro de emissão para menores comprimentos
de onda. Estes dados são concordantes com os obtidos por Korshin e colaboradores
(2000), para amostras na presença de cloro.
Sabe-se que nas SR, os principais tluoróforos (grupos capazes de absorver e
emitir energia na forma de luz) são os compostos aromáticos. Compostos aromáticos
com grupos doadores de elétrons, são substratos altamente reativos em reações de
substituição e oxidação (Korshin et aI., 1999). Ambos tipos de reações são típicas na
cloração aquática. A evidência desse comportamento, na oxidação das moléculas que
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compõe os AF, é um processo reativo que ocorre principalmente para alguns grupos
moleculares. Este comportamento

é melhor visualizado no espectro da diferença,

para diferentes intervalos de tempo de reação (figuras 3.9 e 3.10, após24 h do início
da reação e figuras 3.11 e 3.12, após 168 h do início da reação).
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Figura 3.9- Gráfico mostrando

os espectros de emissão com excitação a 320 nrn,

normalizados para uma mesma intensidade máxima, e o espectro da diferença, obtido
para soluções de AF na presença de 20,0 mg L-i de cloro e após 24 horas do início da
reação. Soluções na concentração de 8 mg L-i de AF a pH 7.
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Figura 3.10 - Gráfico mostrando os espectros de emissão com excitação a 320 nm,
normalizados para uma mesma intensidade máxima, e o espectro da diferença, obtido
para soluções de AF na presença de 20,0 mg L-i de dióxido de cloro e após 24 horas
do início da reação. Soluções na concentração de 8 mg L-i de AF a pH 7.

Capítulo 3

_

141

0,1

1,0
0,8

--t=
--t

0,6

1°,0

5min
= 168h ~-O,1

--diferença

0,4

-0,2

0,2

-0,3

0,0
-o
350

400

450
À em

500

550

600

4

650'

(nm)

Figura 3.11 - Espectros de emissão com excitação a 320 nrn, normalizados para uma
mesma intensidade máxima, e espectro da diferença, obtido para soluções de AF
(8 mg L-1), na presença de cloro (20,0 mg L-1) pH 7.

.,~
350

0,4

400

r

V,· .

em
-0,08

,

I

450I
\diferença
VI/I\V\I\f
~
j

t = 168h
;..
(nm). t ='
-0,12

500

550

AF -0,06
+ CIO"
5 mio
I j -O 04
1-0,10

600

650

:::t--y--~m--~:~m--1~:~~

-0,02

Figura 3.12 - Espectros de emissão com excitação a 320 nrn, normalizados para uma
mesma intensidade máxima, e espectro da diferença, obtido para soluções de AF
(8 mg L-1) na presença de dióxido de cloro (20,0 mg L-1) pH 7.

No espectro da diferença, observa-se que na região de maiores comprimentos
de onda, (referente

às estruturas

mais condensadas)

e na região de menores

comprimentos de onda (estruturas menos condensadas), as estruturas que fluorescem
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nessas regiões, tendem a sofrer maior influência dos oxidantes, existindo no entanto,
uma região intermediária, a que tende a zero (entre 400 e 475 nm para amostras com
cloro e entre 365 e 450 nm para amostras com dióxido de cloro) que aparentemente
resistem após 24 horas do início da reação com os oxidantes.
De acordo com Senesi, (1990), essas regiões, com máxima intensidade de
fluorescência,

no espectro

de emissão, podem ser atribuídas à fluorescência

de

grupos do tipo hidroxi e metoxi (tabela 1.IX, capítulo 1). Esses resultados sugerem
que somente alguns fluoróforos que são ativados em regiões de maiores e menores
comprimentos de onda, têm sido afetados, após 24 h de reação. Pode-se dizer que a
excitação após 24 h de reação foi seletiva, pois foi mais ressonante
maiores e menores comprimentos

de onda, ressonante

portanto,

somente a

com estruturas

específicas, e não necessariamente com todas as estruturas presentes na amostra de
AF (Carvalho et al., 2003) .
Após um período de reação de 168 h (figuras 3.11 e 3.12) estruturas que
fluorescem a menores comprimentos

de onda (entre 350 nm e 425 nm), ainda

resistem ao ataque dos oxidantes. Entretanto

aparentemente,

estruturas

do tipo

hidroxi e metoxi que existiam, após 24 h do início da reação, tendem a ser
eliminadas, após 168 h. Segundo Christman et aI., (1978) um decréscimo

no

conteúdo de grupos do tipo hidroxi e metoxi, contribui para menor formação do
clorofórmio.

Sendo assim, se grupos hidroxi e metoxi, que compõe os ácidos

fiílvicos, são eliminados da solução após 168 horas de reação com os oxidantes,
como suposto nos espectros da diferença (figuras 3.11 e 3.12), estes dados são
concordantes

com os obtidos pela técníca de cromatografia

gasosa,

os quals

mostraram menor formação de clorofórmio, após este período de reação.
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"Quenching" da fluorescência

de ácidos fúlvicos por cloro edióxido

de

cloro
Nos resultados

"quenching'

mostrados

na intensidade

anteriormente,

fluorescência,

observou-se

dos AF,

pelos

percentual deste "quenching' foi calculada para comprimentos

a ocorrência

de um

oxidantes.

A taxa

de onda nos quais

foram observadas as intensidades máximas de fluorescência, segundo procedimento
proposto por Takaho et aI., (1992). Esta taxa percentual corresponde ao valor da
intensidade de fluorescência inicial da solução (no caso a solução de AF não clorada)
menos a intensidade de fluorescência final, ou seja, depois da reação dos AF com o
oxidante,

dividido pela intensidade de fluorescência inicial. A dependência

desta

taxa, com a variação da concentração dos oxidantes, é mostrada na figura 3. 13.
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Figura 3.13 - Variação na extensão do "quenching" da fluorescência do AF por cloro
e dióxido de cloro variando-se a concentração

dos oxidantes. Soluções de AF na

concentração de 8 mg L-i em pH 7.

Observa-se na figura 3.13, que a taxa máxima de "quenching", na intensidade
de fluorescência variando-se a concentração dos oxidantes, foi mais eficiente para as
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amostras na presença de dióxido de cloro (taxa de aproximadamente
amostra com maior concentração),
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75 % para a

enquanto que para as amostras na presença de

cloro, esta taxa foi de aproximadamente 35 %.
Sendo assim, a variação da concentração dos oxidantes, provocou um efeito de
"quenching"

na intensidade de fluorescência,

diferentes tratamentos.

nos espectros de emissão para os

Como também foram observadas variações na forma das

bandas, avaliou-se o efeito do "quenching"
referentes aos diferentes tratamentos.

sobre a área das curvas fluorescentes,

Os resultados são mostrados na figura 3 .14.

Observou-se que a taxa máxima de "quenching"
variando-se

a concentração

dos oxidantes,

sobre a área da curva fluorescente,

foi também mais eficiente para as

amostras na presença de dióxido de cloro (taxa de aproximadamente
amostra com maior concentração),

80 % para a

enquanto que para as amostras na presença de

cloro, esta taxa foi de 40%.
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da área sob a curva fluorescente

para as soluções de AF na presença dos

oxidantes. Soluções de AF na concentração de 8 mg L-I em pH 7.
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Geralmente,

são dois os mecanismos

de "quenching" da fluorescência,

o

dinâmico e o estático. No "quenching" estático, as moléculas fluorescentes no estado
fundamental

e o agente

responsável

pelo "quenching",

combinam

fortemente

produzindo um complexo que não exibe fluorescência. No "quenching"

dinâmico,

moléculas fluorescentes no estado excitado (P*) interagem com o agente (Q) e assim,
o "quenching" é induzido por perda de energia (Takaho et aI., 1992).

P + hv ~ P* (excitação por absorção de luz)

(1)

P*+ Q ~ PQ (perda de energia como um resultado da interação)

Pela lei de Stern V olmer a seguinte relação

é observada,

(2)

no caso do

"quenching" dinâmico:

eq.3.2

2[P * JQ]
( Fo F- F J = K Kl[P
*] = K [Q]

onde

Fo e F são as intensidades na ausência do agente Q e na presença deste,

respectivamente;

K 1 e K2 são as taxas constantes para a fluorescência emitida e a

fluorescência dinamicamente afetada pelo "quenching"; (Q) é o agente responsável
pelo "quenching" e (p* ) é o estado excitado.
Os resultados da figura 3. 15 mostram que a reação entre os AF e oxidantes
envolve um "quenching"

dinâmico de fluorescência, uma vez que o mesmo evolui

com o tempo. A supressão na intensidade de fluorescência,
associada

à transferência

de energia,

por colisão

possivelmente

de moléculas

excitadas

esta
da

substância fluorescente (no caso, devido aos grupos aromáticos presentes na solução
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de AF), com moléculas do solvente ou de outros solutos, resultando um mecanismo
paralelo mas não radiante para voltar ao estado fundamental.
2
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1,0
oI 1,5
2,0
--- 4 AF + Dióxido de cloro
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Concentração
do oxidante (mg

Figura 3.15 : Variação do "quenching"

L-i)

na intensidade de fluorescência de AF por

cloro e dióxido de cloro. Condições: AF na concentração de 8 mg

L-I

e soluções a

pH7.

3.4.2 - Técnica de absorção com luz UV- Visível
Simultaneamente
consideráveis

com as mudanças

observadas

por fluorescência,

efeitos

na absorbância no UV -Visível, para amostras de ácidos fúlvicos, na

presença dos oxidantes foram detectados.
As figuras 3.16 e 3.17 ilustram os espectros de absorção de luz no UV -Visível,
obtidos para a amostra de AF, na presença de diferentes concentrações

de cloro e

dióxido de cloro. As figuras 3.18 e 3.19, mostram os espectros, da matéria orgânica
clorada, em diferentes tempos de reação.
Observa-se que, em ambos os casos, a absorbância decresce com o aumento da
concentração do oxidante, o que também foi observado com o aumento do tempo de
reação. O decréscimo rápido da absorbância, a valores de comprimento de onda

~

0
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maiores, pode ser o resultado da quebra de ligações dentro de estruturas eletrônicas,
ou da destruição de compostos

conjugados insaturados, presentes na estrutura da

matéria orgânica dissolvida. (Monsallier et aI., 2000).
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Figura 3.16 - Espectros de absorção, obtidos para a amostra de AF na presença de
cloro. Condições: soluções na concentração de 8 mg L-I a pH 7. Tempo de reação:
após 24 horas.
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Figura 3.17 - Espectros de absorção, obtidos para a amostra de AF na presença de
dióxido de cloro. Condições: soluções na concentração de 8 mg L-I a pH 7. Tempo de
reação: após 24 horas.
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cloro após 24, 72 e 96 horas de reação, soluções a 8 mg L-I e pH 7.

0,4
eu

"g 0,3
cC'C

..c

AF + CI02 (Tratamento

4)

--AF

--24horas
--72horas
96horas

00,2
CJ)

..c

« 0,1
0,0
200 300 400 500 600 700 800

Comprimento de onda (nm)
Figura 3.19 - Espectros de absorção, obtidos para a amostra de AF, na presença de
dióxido de cloro, após 24, 72 e 96 horas de reação, soluções a 8 mg L-I e pH 7.

A halogenação, provoca um decréscimo na absorbância de luz UV, devido à
destruição e/ou alteração de cromóforos presentes na matéria orgânica (Korsin et aI.,
1997). Sabe-se, que os espectros obtidos por absorção de luz no UV -Visível de
compostos puros dissolvidos em água, consistem de bandas de absorção com valores
máximos bem definidos. Esses máximos são definidos a comprimentos de ondas, que
correspondem

à energia necessária para promover um elétron da molécula para um
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orbital com maior energia. Muitos compostos aromáticos apresentam tais bandas. Os
grupos funcionais aromáticos são cromóforos que constituem em grande parte, em
sítios dominantes, durante o ataque do cloro sobre as moléculas da matéria orgânica.
Contudo, grupos alifáticos também podem contribuir (Hook, 1977; Boyce et al.,
1983; Reckhow et aI., 1990; Korshin et aI., 1996).
Quando compostos fenólicos, considerados razoavelmente análogos à grupos
funcionais ativos na matéria orgânica natural, são clorados, sua absorbância aumenta
no intervalo de 250-400 nm (Korshin et aI., 2000). A absorbância a 254 nrn (A254) foi
proposta

como um indicador

da concentração

de subprodutos

organoclorados

(Roock, 1977; Boyce et aI., 1983).
A absorção de luz no UV -Visível, próxima a 460 nrn, é relacionada com a
intensidade

da coloração

amarelada

do AF, causada por extensos

sistemas de

cromóforos

em estruturas conjugadas. Por outro lado, o comprimento de onda a

272 nrn, é a região de transições 1t - 1t* em benzenos substituintes. Kulovara et alo
(1996) relacionaram a degradação de partes aromáticas, presentes nas substâncias
húmicas, com o decréscimo da absorbância a 272 nrn. Contudo, Gauthier et aI., 1987
apontaram

alternativamente,

que a comprimentos

de onda adjacentes, tais como

254 nm, também podem ocorrer essas transições. Sabe-se que a absorção de luz das
substâncias húmicas, em intervalos do UV -Visível,
conjugadas

e também

à presença

de elétrons

é devido a bandas insaturadas
livres e heteroátomos.

Ácidos

fenólicos,por exemplo, constituem em grande parte os cromóforos dos AF, são os
responsáveis pela coloração desses compostos (Korshin et aI., 2000).
Nas amostras com cloro, observaram-se reduções da absorbância, a 254 nrn, de
mais de 70 % após 96 horas do início da reação, e de 83 % para a absorbância a
272 nrn, após este mesmo período. Para as amostras com dióxido de cloro, as
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90 % e 93 %,

respectivamente, após este mesmo período (figuras 3.18 e 3.19 respectivamente).
Sabe-se que na reação inicial entre o cloro e a matéria orgânica natural, uma
grande parte do cloro que reage, é incorporado dentro das moléculas orgânicas.
Contudo, devido às condições em que as reações procedem, como tempo ou aumento
da concentração de cloro, o cloro que reage, é cada vez menos incorporado nas
moléculas da matéria orgânica. Assim, a maior parte, se não todo o Ch que reage
nesse processo é reduzido à cr, sendo incorporado na solução (Li et aI., 1998).
Wu et aI., 2000 e Korshin et aI., (2000 e 2002) mostraram que quando a
matéria orgânica natural (MON) é halogenada, mudanças em certos pontos do seu
espectro de absorção, podem servir como indicativo do progresso da reação e
concentração de subprodutos formados. Também tem sido fundamentado, que as
absorbâncias das soluções diminuem com os aumentos das concentrações de cloro
livre (ROCI ou OCr) e do tempo de reação; além disso, as magnitudes desses
decréscimos, próximos a 272 nm são indicativos sensíveis, da formação do total de
halogênios orgânicos, trihalometanos e ácidos haloacéticos (TOX, THMs, e HAAs,
respectivamente. Várias expressões têm sido propostas para relatar parâmetros de
qualidade de água e condições de halogenação, de forma a estimar a formação de
subprodutos. Contudo, a complexidade dessas reações gera uma dificuldade
acentuada (Korshin et aI., 2000).
Tem sido registrado por Korshin e colaboradores (2002), que medidas baseadas
na diferença entre as absorbâncias obtidas do espectro de UV-Visível da água,
podem ser relacionados através da seguinte equação:

M

À

= A À clorada

_

A À inicial

eq.3.3
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L1A",

é a absorbância diferencial naquele comprimento de onda (Korshin

et aI., 2002). O significado da absorbância diferencial esta relacionado ao fato de que
a absorbância de águas naturais, no ultravioleta, deve-se especialmente a diversas
moléculas que compõem a matéria orgânica natural (MON). Quando a MON reage
com oxidantes, formam-se subprodutos como os trihalometanos e simultaneamente, a
absorbância dessa matéria orgânica sofre alterações, favorecendo assim, ao aumento
da absorbância diferencial (Korshin et aI., 2000 e 2002).
As figuras 3.20 e 3.21 mostram a absorbância diferencial, obtida pelos dados
das figuras 3.16 e 3.17, respectivamente. Nas amostras com cloro, observou-se um
máximo bem definido na região entre 250 nrn e 300 nrn, cuja intensidade aumenta
com o aumento da concentração do oxidante e do tempo de reação.
1,0

0,10
Aumento da taxa [CI/COD)

Aumento da taxa [CIO/COD)

Tratamentos

0,8

Tratam entos

I

~r

2
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300
300

400

Comprimento de

Figura 3.20 - Espectros

500

Comprimento de

onda(nm)

de absorção

400

Figura

3.21

500

onda

- Espectros

de

(nm)
absorção

diferencial, obtidos para a amostra de

diferencial, obtidos para a amostra de AF,

AF, na presença de cloro. Condições:

na

soluções com 8, 00 mg L-I de AF, pH

Condições: soluções com 8,00 mg L-I de

7,00 e após 24 horas de reação.

AF, pH 7,00 e após 24 horas de reação.

presença

de

dióxido

de

cloro.

No caso das amostras com dióxido de cloro, não foi observado um máximo
neste intervalo, entretanto, pode-se observar

(figura 3.21) que a amostra com maior
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concentração do oxidante, apresentou variações na absorbância diferencial, entre
250 nm e 300 nm, sendo maior, quando comparada às amostras com menores
concentrações dos oxidantes.
Korshin et aI., (2002 e 2001) mostraram que o espectro diferencial gerado
quando a matéria orgânica aquática é clorada, apresenta várias características.
Primeiro, o sinal da absorbância diferencial é sempre negativo, isto significa que a
cloração diminui a absorbância da matéria orgânica, e conseqüentemente da solução.
Segundo, a forma do espectro diferencial da matéria orgânica clorada é reproduzível
para águas de diferentes origens e condições de cloração.
Em particular, o espectro diferencial da matéria orgânica clorada, apresenta um
pico bem definido, próximo a 272 nm, em contraste com o espectro de absorbância
convencional da matéria orgânica, antes da cloração, o qual não apresenta picos
definidos. Terceiro, a intensidade dos espectros diferenciais aumenta com o aumento
do tempo de reação e concentração do oxidante (Korshin et aI., 2002). Nos resultados
obtidos neste trabalho, a fração fúlvica, também apresentou tais características,
sendo, no entanto, menos realçadas para as amostras com dióxido de cloro quando
comparada às amostras com cloro.
Como mencionado no Capítulo 1, a absorbância a 254 nm tem sido descrita
como sendo proporcional à aromaticidade das substâncias húmicas. É aceito que essa
posição (254 nm), é principalmente determinada pela susceptibilidade de grupos
aromáticos, e o decréscimo desta, sugere um ataque do oxidante nestes sítios
aromáticos, em amostras de origem aquática (Korshin et al., 1999). A absorbância a
254 nm

(A254),

foi proposta também como sendo um indicador da concentração de

subprodutos organoclorados (Roock, 1977; Boyce et aI., 1983; Che-Yu et aI., 2001).
Dessa forma, avaliou-se o comportamento das absorbâncias a 254 nm e 272 nm e

± 0,03
0,01
02 Ch
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absorbâncias diferenciais a -I1A 254e -I1A 272-,com a variação da concentração dos
oxidantes, obtendo-se os dados das tabelas 3.V e 3. VI.

Tabela 3.V - Valores das absorbâncias a 254 nm e 272 nrn, obtidos para as amostras
de ácidos fúlvicos na presença de cloro e dióxido de cloro, após 24 horas de reação.
Dose do
oxidante
(mg L-i)

A254
ClO2
0,07
0,06
0,12
0,14
0,08
0,07
0,05
Ch±±±0,02
0,04
0,02
0,03
0,01
ClO2
0,07
0,12
0,06
0,03
0,01
0,03
0,02

A272

o
2,5
5,0
10,0
20,0

Tabela 3. VI - Valores das absorbâncias diferenciais -I1A 254e -I1A 272, obtidos para
as amostras de ácidos fú1vicos na presença de cloro e dióxido de cloro, após 24 horas
de reação.
Dose do
desinfectante
(mg L-i)

Absorbância
Diferencial
-I1A254

Absorbância
Diferencial
-AA272

Ch
o

Ch

0,20
0,04
0,06±
0,01
0,02
0,30
0,32
0,06
0,05
± 0,04
0,05
±
0,02
+
0,03
0,23
±
0,05±
0,18±
0,03
0,04
0,07±
0,73±
O,
24±-0,
± 0,01
0,03
0,03
03
0,36±
0,01
0,05

2,5

Observou-se
concentração

que as absorbâncias a 254 nrn decrescem com o aumento da

dos oxidantes,

variando

de

O,

14 (amostra

sem oxidantes),

para
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aproximadamente 0,06 (amostra com maior concentração de ambos oxidantes). Estes
decréscimos, nas absorbâncias a 254 nrn e 272 nrn, evidenciam possível formação de
halogênios. A 272 nm, as absorbâncias decresceram de 0,12 para 0,05 (amostras com
cloro) e 0,06 (amostras
obtidos

com dióxido de cloro), respectivamente.

não apresentaram

diferenças

acentuadas,

quando

Os resultados

comparados

entre os

diferentes oxidantes (tabela 3.V).
Entretanto,

diferenças significativas foram observadas

para as absorbâncias

diferenciais (tabela 3. VI). As absorbâncias diferenciais a 254 nrn (-~A

254)

variaram

de 0,20 (menor concentração de cloro) para 0,32 (maior concentração de cloro). Para
as amostras com dióxido de cloro, a variação foi de 0,05 (menor concentração

de

dióxido de cloro) para 0,07 (maior concentração de dióxido de cloro). Por outro lado,
os valores obtidos para as absorbâncias diferenciais a 272 nm (-~A
0,18 (menor concentração

272)

variaram

de cloro) para 0,73 (maior concentração

de

de cloro),

enquanto que para as amostras com dióxido de cloro, variaram de 0,04 (menor
concentração

de dióxido de cloro) para 0,06 (menor concentração

de dióxido de

cloro) no penodo analisado.
Em todos os espectros obtidos neste trabalho observou-se um decréscimo das
absorbâncias

a 254 nm e 272 nm e um aumento das absorbâncias

diferenciais,

evidenciando a possível formação de halogênios.
A diversidade de cromóforos,

presentes na matéria orgânica natural, pode

causar sobreposição nas bandas de absorção. Korshin et aI., (1996) concluíram que o
espectro de absorção de luz no UV -Visível, para a matéria orgânica natural, pode ser
uma composição de três bandas distintas, cada uma com contribuições
cromóforos
representação

diferentes.

Cada

da absorbância

banda

foi

caracterizada

de muitos

matematicamente,

como uma função gaussiana

da energia

pela
de luz
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(1997), quando uma regressão linear

com bom ajuste passa pela origem, representa que o cloro ao reagir com a matéria
orgânica, elimina os compostos responsáveis pela absorção no

Uv. Essa

eliminação

é acompanhada pela incorporação de halogênios nas moléculas orgânicas.
Também tem sido sugerida a existência de correlações

entre espectros

de

absorbância com a formação de clorofórmio e HAAs clorados (Korshin et aI., 1996;
Li et aI., 1998; Korshin et aI., 1999). Contudo dados que sustentam estas ultimas
relações são muito escassos e a existência de possíveis relações entre a formação de
outros subprodutos

não tem sido examinadas (Korshin et aI., 2002).

Dados da literatura (Korshin et aI., 1996), têm mostrado que há uma forte
correlação

entre a variação da absorbância

a 254 nm (M254) e a geração de

clorofórmio (CHCh). Contudo, essa correlação intercepta a abcissa a M254>0, isto
significa que alguma absorbância UV foi destruí da, pela reação de cloração, antes de
qualquer CHCh aparecer na água. Definindo esta absorbância como M0254, a relação
entre a geração de CHCh e M254, pode ser representada por:

CHCh

(gerado)

= O

--~.,-

k'(M254- ~A0254)

o aumento

se (M254 <M0254)
•

se (M254 >M0254)

do valor de k' e o decréscimo de M0254 com o aumento do pH, é

consistente com muitas observações referentes à formação de CHCh, em reações de
cloração da matéria orgânica natural (Stevens et aI., 1989).
A relação
corresponde

anteriormente

apresentada

indica

que

a geração

do CHCh

a um processo de múltiplos passos. Assumindo que na formação de
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CHCh, os sítios onde o CI incorpora dentro das moléculas da MON, destrói alguma
absorbância UV, e gera algum halogênio, então o CHCh não se forma até que tais
incorporações tenham destruído uma quantidade de absorbância igual a !lA0254 e
formado uma quantidade de halogênio igual a k!lA 0254

.

Com os dados obtidos pela técnica de cromatografia gasosa, abordada no
capítulo 2, para as amostras de ácidos fúlvicos na presença dos diferentes oxidantes,
obteve-se os resultados apresentados nas figuras 3.22 e 3.23. Estes resultados
mostram a formação do clorofórmio após um período de 24 horas de reação, em
função da variação da concentração dos oxidantes (comparados com as variações das
absorbâncias a 254 nrn e 272 nrn, obtidas pela técnica de absorção de luz no UVVisível). Observou-se que para a amostra com menor valor para absorbância a 254
nm (de 0,06 na amostra com maior concentração de cloro), há maior conteúdo de
clorofórmio (~12 mg L-i). Por outro lado nas amostras com dióxido de cloro, a
formação foi de aproximadamente 0,2 mg L-i (amostra com maior concentração de
dióxido de cloro) apresentando um valor para a absorbância a 254 nrn, de 0,08. O
mesmo comportamento foi observado para a absorbância a 272 nrn.
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3.4.3 Influência da presença de cloro e dióxido de cloro sobre radicais livres
presentes em amostras de ácidos fúlvicos aquáticos avaliados por RPE
A natureza química e a concentração de radicais livres em materiais biogênicos
dependem sobretudo, das reações ácido-base, de redução-oxidação e complexação
(Jezierski et aI., 2002). Os radicais livres são importantes intermediários em
processos de polimerização e despolimerização, durante a transformação da matéria
orgânica nos solos e sedimentos.
Como mencionado, na transformação da matéria orgânica largamente
difundida no ambiente natural são formados compostos como os ácidos húmicos e
fúlvicos (Stevenson et al., 1982; Senesi et al., 1998). Estes processos podem ser
quantitativamente monitorados pela técnica de ressonância paramagnética eletrônica
(RPE), visto que matrizes moleculares, sobretudo fenóis, estabilizam efetivamente os
radicais livres orgânicos. Sabe-se, por exemplo, que a concentração desses radicais é
influenciada pelo conteúdo de metais presentes na matéria orgânica (Jezierski et aI.,
2002). O conteúdo do radical livre do tipo semiquinona, fornece informações a
respeito das unidades estruturais que aceitarão elétrons das moléculas de AF como,
por exemplo, as quinonas.
A RPE é utilizada em amostras de SH para a identificação e/ou quantificação
de radicais livres semiquinona e metais de transição (Martin-Neto et al., 1998; Saab,
1999; Martin-Neto et al., 2000). O conteúdo desses radicais livres pode variar
segundo o pH das soluções, com a alteração da temperatura, presença de processos
redox; ou quando as SH são irradiadas por luz UV (Senesi, 1990; Senesi, 1992; Saab,
1999). As semiquinonas podem ser produzidas pela redução de quinonas ou pela
oxidação de fenóis, como apresentado na figura 3.24.
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Figura 3.24 - Esquema da estabilização do radical livre semiquinona (Schnitzer,
1990).

I-Materiais

e métodos

Um espectrômetro

de RPE Bruker EMX, operando na frequência da banda X

(9 GHz), à temperatura ambiente, foi utilizado para a obtenção de espectros dos AF
liofilizados, na ausência e presença de cloro e dióxido de cloro, para diferentes
valores de pH.
Os radicais livres do tipo semiquinona, presentes nos AF, foram quantificados
utilizando uma aproximação, onde a densidade de spin foi considerada proporcional

à intensidade e ao quadrado da largura de linha (I x MI2) (Poole e Farach, 1972).
Esse procedimento

é baseado no padrão secundário (um cristal de rubi calibrado

com 'strong pitch'), de acordo com a metodologia de Singer (Singer, 1959; MartinNeto et aI., 1991).
O padrão secundário proporciona uma quantificação de spins mais precisa do
que a calibração convencional devido a sua capacidade de detecção de pequenas
variações

no fator

de qualidade,

na cavidade

de microondas.

As condições
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utilizadas

foram

cuidadosamente

monitoradas,

utilizando
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baixas

potências de microondas (em tomo de 0,2 mW) e uma amplitude de modulação de
0,5 G para evitar a saturação do sinal da semiquinona e impedir a deformação deste,
pelo aumento da largura de linha (Poole e Farach, 1972).
Para a preparação das amostras, utilizou-se a fração fúlvica extraída do Rio
João Pereira. As soluções foram preparadas adicionando-se separadamente 5 mg L-I
de cloro (na forma de hipoclorito de sódio NaOCl 5%) e dióxido de cloro, em 10 mL
de tampão fosfato (0.1 M KH2P04/

NaOH nos valores de pH de 5; 7 e 11), contendo

o AF. A cloração foi feita a temperatura ambiente variando entre 20 e 25 0e. As
soluções permaneceram em agitação constante por 15 min, após uma hora de reação
foram congeladas, e posteriormente

liofilizadas. Ácido ascórbico foi utilizado para

parar a reação. Para as análises no espectrômetro

de RPE, as amostras foram

colocadas em tubos de quartzo de 3,5 mm de diâmetro interno, com massa

de AF

variando de 25 a 27 mg.

n-Resultados

e discussões

Na figura 3.25, apresentam-se os espectros do sinal do radical livre do tipo
semiquinona, obtidos para a amostra liofilizada de ácidos fúlvicos, em diferentes
valores de pH e na ausência e presença de cloro e dióxido de cloro. A forma do sinal
é semelhante, com valor para o fator-g de 2,005.
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Figura

3.25 - Espectros

obtidos

(c)
por RPE mostrando

o sinal do radical livre

semiquinona, obtidos para as amostras de ácidos fúlvicos em diferentes valores de
pH. Em a) amostras a pH 11, b) amostras a pH 7 e em c) amostras a pH 5. Condições
experimentais: medidas feitas à temperatura ambiente, v = 9,74 GHz e amplitude de
modulação

= 0,5 G e potência de 0,2 m W.

A tabela 3.VII mostra os efeitos da. variação do pH sobre parâmetros obtidos
por RPE, como largura de linha e conteúdo de radicais livres presentes nas amostras,
respectivamente.
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Tabela 3.VII - Quantidade de radicais livres (em spins g C1) e valores da largura de
linha (L1H)obtidos para as amostras de AF, em diferentes valores de pH, na presença
de cloro e dióxido de cloro.

pHl1

pH?

pHS

Amostra
1\H

deC
deC
1\H
1\8
3,41±0,04
6,OO±O,
6,20±0,01
6,61±0,02
Spins/g
2,90±0,05
2,70±0,01
Ig 04 7,08±0,04
3,60±0,02
Spins
(Gauss)
(Gauss)
(*1017)
(*1017)

AF
AF+
Clz

AF +

6,50±0,09 3,11±0,03 6,18±0,06 3,01±0,03

6,20±0,01

2,3O±O,04

CI02

Com base nos resultados apresentados

na tabela 3.VII observou-se maiores

valores para a largura de linha, para as amostras em pH 11 e 7. Uma hipótese para
explicar esse resultado é que os radicais livres do tipo semiquinona, nesse intervalo
de pH, são menos protegidos,

interagindo

mais com o meio e relaxando mais

rapidamente (aumento da largura de linha). Observou-se também que a presença dos
oxidantes e o decréscimo do pH, promoveram decréscimos na largura de linha do
sinal do radical livre.
Martin-Neto e colaboradores (2001), ao estudarem os mecanismos de interação
da atrazina e hidroxiatrazina com SH (de solos e turfas), também observaram que
houve um decréscimo da largura de linha, do sinal do radical livre semiquinona, com
o decréscimo

do pR.

Segundo

os autores,

esse evento provavelmente

esteve

relacionado com o aumento do tempo de relaxação do estado excitado, deste radical
livre presente na amostra de AF, com o decréscimo do pR.
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Em valores menores de pH os ambientes moleculares incluindo os sítios
protegidos

de hidrofobicidade significante aumentam, devido às mudanças

conformacionais (induzidas pela protonação de grupos funcionais ácidos). Nestes
sítios protegidos as interações, com os ambientes externos, são menos efetivas
resultando em aumentos dos tempos de relaxação dos radicais. Segundo Martin-Neto
et aI., (1994) e Sposito et aI., (1996), mudanças no sinal de RPE para os radicais
livres do tipo semiquinona, em diferentes valores de pH, podem ser atribuídas a
mudanças conformacionais.
Conforme mostrado na tabela 3.VII. também foi observado, para todas as
amostras, que o conteúdo de radicais livres, decresceu com a diminuição do pH de 11
para 5. Verificou-se ainda, que para as condições em que as amostras foram
analisadas e das reações com oxidantes, houve maior redução no nível de
semiquinonas para as amostras de AF + Cl02, quando comparadas as amostras na
ausência de oxidante (AF) e na presença de cloro (AF + Ch), em todos os valores de
pR. Estes resultados sugerem que houve redução no conteúdo de grupos contendo
anéis aromáticos condensados e que a maior redução para a amostra AF + CI02,
indica maior capacidade de oxidação deste oxidante, no período analisado. Esta
observação é consistente com os resultados obtidos na emissão de fluorescência, com
excitação a 320 nrn (figura 3.1) e na absorção de luz UV-visível, na região do
ultravioleta (250 nrn e 272 nrn), figuras 3.22 e 3.23, nas amostras AF + CI02.
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3.4.4 Influência da presença de cloro e dióxido de cloro sobre o tamanho
molecular de ácidos fúlvicos aquáticos
A cromatografia por exclusão de tamanho é um método que tem sido muito
utilizado para a determinação do tamanho de moléculas como proteínas,
polissacarideos, dentre outras (Christian et aI., 2000).
Atualmente há um intenso interesse no meio científico sobre a estrutura, forma
e tamanho das moléculas de substâncias húmicas (Schulten e Schnitzer, 1993 e 1997;
Swift, 1999; Wershaw, 1999; Piccolo et aI., 1996 e 1999; Piccolo 2000; Simpson et
aI., 2000). Em diversos trabalhos foi empregada a cromatografia por exclusão de
tamanho para fracionamento e análise das substâncias húmicas (Swift, 1999;
Wershaw, 1999; Piccolo et aI., 1996 e 1999; Piccolo, 2000; Piccolo e Conte, 2000;
Frimmel, 2000).
Sabe-se que o processo de formação da matéria orgânica pode criar moléculas
de vários tamanhos moleculares como um resultado das reações de oxidação, e das
reações de condensação. Assim, um esforço para o entendimento sobre as condições
desses compostos, requer algumas classificações da distribuição do tamanho
molecular. Contudo, é preciso ter conhecimento da estrutura química, como ponto de
partida, ou analisar alguns pontos do processo de formação da matéria orgânica.
Também é importante a identificação do tamanho molecular correlacionando-o a
outros grupos de tamanhos similares e/ou à contribuição de determinados compostos,
(Alberts et al., 2000).
A cromatografia por exclusão, em vidro de porosidade controlada, apresenta
uma grande vantagem em relação aos métodos clássicos como os géis orgânicos, por
ser relativamente inerte à maioria das substâncias (Danneberg, 1977).
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vidro de porosidade controlada consiste em grânulos de vidro permeados,

que formam uma grande rede interconectada

de poros com tamanho controlado

(figura 3.26). A separação de moléculas com diferentes tamanhos moleculares, se
baseia no princípio de migração diferenciada do material que será analisado na
coluna cromatográfica.

Pelo fato de ocorrer um maior aprofundamento

na matriz

porosa, por parte das moléculas com menor tamanho molecular, estas por sua vez
exibem um caminho mais tortuoso.
Moléculas com maior tamanho molecular são excluídas em menor tempo, por
exibirem menor interação com o espaço poroso da coluna. Compostos de tamanho
molecular

intermediário

exibem velocidades

de migração

compreendidas

entre

aquelas das classes de compostos anteriormente citadas (Meyer, 1993).

,~
",fi

l,JA·

Figura 3.26 - Microfotografia

de um grânulo de vidro de porosidade controlada, o

diâmetro médio dos poros mostrado é de 300 nm.

Outras vantagens do vidro de porosidade controlada são: sua alta resistência
mecânica o que possibilita a manutenção do fluxo, mesmo com variações na pressão
interna;

sua alta estabilidade térmica,

sua pequena variação

tamanho de poros; sua imunidade à degradação

na distribuição

do

microbiana; e a possibilidade de
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utilizar um fluxo entre cinco e dez vezes maior do que aquele utilizado em géis,
reduzindo significativamente o tempo das análises.

I- Materiais
o

e métodos

sistema cromatográfico

utilizado foi do tipo Biologic LP System (Biorad),

constituído por uma bomba peristáltica, vários sistemas de válvulas, um misturador
de eluentes, um detector de UV -Vis (254 e 280 nrn) equipado com uma célula de
fluxo, um condutivímetro e um coletor de frações.
Utilizou-se

uma coluna cromatográfica

(Econo-Column

Chromatography

BIO-RAD),

com 10 mm de diâmetro interno e 500 mm de comprimento,

empacotada

com vidro de porosidade

-

que foi

controlada ("controlled pore glass"-CPG,

Electronucleonics, Fairfield, NJ) de 120-200 mesh e um diâmetro de poros de
16,5 nrn. Os eluentes utilizados foram previamente evacuados a fim de minimizar-se
o problema com gases dissolvidos. O sistema é acoplado a um computador

que

registra os cromatogramas.
Foram preparadas amostras de ácido fiílvico tratadas e não tratadas com Ch e
dióxido de cloro, numa relação oxidantes: ácidos júlvicos de 2: 1. A solução"
contendo os AF, foi feita em sistema tampão fosfato (0.1 M KH2POJNaOH),

a

pH 7. Os experimentos foram realizados fazendo-se as corridas cromatográficas em
intervalos de tempo de 15 mino
O valor Kt , conhecido como coeficiente de distribuição nos cromatogramas,
uma medida do tamanho molecular. Este foi calculado utilizando-se a equação 3.4.

Ve -T/~
Kd

=

Vt -Vo

eq.3.4

é
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onde Ve é o volume eluído, Vo é o volume morto e Vt o volume total.
Estes valores foram obtidos pela eluição de uma solução aquosa teste, contendo
0,5 % de "blue dextran 2000" (massa molar = 2 x106),

sendo que o Vt foi

determinado pela condutividade do eluente. Os maiores valores de ~,

são

encontrados em amostras com baixo massa molecular.

11 - Resultados e discussões

A oxidação com Ch é um dos métodos mais empregados no tratamento de
água, porém, a reação do Ch com a matéria orgânica aquática pode produzir
subprodutos com potencial carcinogênico, como os trihalometanos. A produção
destes

subprodutos,

como

mencionado

anteriormente,

está

intrinsecamente

relacionada com a quebra das moléculas orgânicas (Korshin e Violleau, 2000). No
entanto, alternativas oxidantes como o dióxido de cloro têm sido relatadas na
literatura. Nesse contexto, a cromatografia de exclusão pode ser utilizada no
monitoramento deste tipo de reação;
A figura 3.27a ilustra os cromatogramas obtidos para a amostra de ácidos
fúlvicos tratado, com Ch, e a figura 3.27b para a amostra tratada com dióxido de
cloro na mesma proporção.
Os ácidos fúlvicos foram eluídos em um único pico cromatográfico, com Kd
aproximadamente igual a 0,55. Observa-se que, após 5 min do início do tratamento
com os oxidantes, ocorreu um deslocamento do pico cromatográfico com maior valor
para o coeficiente de distribuição (~). Em todas as amostras, os valores de Kd
variaram de 0,55 (amostra sem oxidantes) para aproximadamente 0,60 (amostras
com cloro) e de 0,65 (amostras com dióxido de cloro). Este deslocamento, para
maiores valores de Kd, possivelmente esteve associado com a redução do tamanho
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molecular da amostra de AF, após a reação com os oxidantes. Com o passar do
tempo não ocorreu mais o deslocamento

do pico cromatográfico,

observando-se

apenas, uma redução na absorbância. A amostra de AF apresentou uma absorbância a
254 nm de 0,16, e após 5 min do início do tratamento a absorbância foi de 0,13 nas
amostras com cloro e 0,12 nas amostras com dióxido de cloro.
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Figura 3.27 - Cromatogramas
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1.0
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(b)
de uma amostra de ácidos fúlvicos tratada com: (a)

cloro; (b) dióxido de cloro.

Embora os valores para o coeficiente de distribuição, estejam próximos, fica
evidente a tendência à redução, do tamanho molecular das amostras, na presença dos
oxidantes. Os dados de fluorescência confirmam a redução do tamanho molecular já
que ocorre uma diminuição da intensidade de fluorescência na região de maior
comprimento de onda. Como a emissão fluorescente de moléculas de maior tamanho
molecular ocorre nesta região, pode-se atribuir o deslocamento

do espectro para

menores comprimentos de onda, com a redução do tamanho molecular, devido ao
tratamento com ambos oxidantes.
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3.5 Conclusões

Neste capítulo, técnicas como fluorescência e absorção de luz no UV-Visível,
ressonância paramagnética eletrônica e cromatografia por exclusão de tamanho
molecular, foram aplicadas para avaliar a influência da presença de dois tipos de
oxidantes

de água (como cloro e dióxido de cloro) sobre as características de ácidos

fúlvicos extraídos de um manancial de área tropical.
Utilizando-se as técnica de fluorescência, foi possível verificar que
provavelmente ocorreu uma reação entre os oxidantes e os fluoróforos presentes na
matéria orgânica, uma vez que foi observado um decréscimo significativo na
intensidade e na área de fluorescência. A intensidade de fluorescência foi afetada
tanto pela variação do conteúdo de oxidante presente, como com a variação do tempo
de reação. Esta intensidade de fluorescência, tendeu a ficar constante nas amostras
com dióxido de cloro, a partir da razão molar igual a [ClOz

] /

[COD] ~ 0,08,

enquanto que para as amostras com cloro, a intensidade de fluorescência tende para
valores acima da razão molar [Ch] / [COD] igual a 1.
O comportamento da intensidade de fluorescência com a variação do tempo de
reação, é diferenciado, para os AF na presença dos oxidantes. Na presença de cloro,
esta intensidade decresceu exponencialmente, enquanto que nas amostras contendo
dióxido de cloro, ocorreu um quenching seguido por uma estabilização.
Observou-se que ambos oxidantes, promovem um deslocamento do pico de
emissão para menores comprimentos de onda, o que pode estar associado com a
presença de estruturas aromáticas menos condensadas nos AF, após a reação com os
oxidantes. Este deslocamento foi mais acentuado nas amostras contendo dióxido de
cloro. Ao contrário do cloro, concentrações inferiores a 5,00 mg L-i de dióxido de
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cloro, são suficientes para proporcionar modificações na posição e largura da banda
de emissão fluorescente.
Foi observado que após um período de reação de 24 horas, a excitação foi
seletiva, pois foi mais ressonante somente a comprimentos de onda acima de 475 nrn
e 450 nrn, e abaixo de 390 nrn e 350 nrn, amostras com cloro e dióxido de cloro,
respectivamente.

Portanto, após este período, a ressonância ocorreu com estruturas

específicas, e não necessariamente com todas as estruturas presentes na amostra de
AF. Por outro lado, após 168 horas do início da reação, estruturas que resistiram, ao
ataque dos oxidantes (e.g. como grupos metoxi e hidroxi) tenderam a ser eliminadas.
A eliminação dessas estruturas, contribuiu para uma menor formação do clorofórmio.
As mudanças observadas, por absorção de luz UV -Visível e particularmente os
espectros obtidos por absorbância diferencial, constituiram-se em um indicativo da
formação de subprodutos, o que foi confirmado pela técnica de cromatografia gasosa.
O aumento da concentração de cloro e dióxido de cloro, adicionados à solução de
AF, provou uma diminuições das absorbâncias à 254 nm e 272 nm, sendo que os
decréscimos (os quais apresentam uma correlação linear com a concentração

do

oxidante na amostra) são indicativos da formação do total de halogênios orgânicos,
trihalometanos

e

ácidos

haloacéticos.

Verificou-se

uma

redução

maior

das

absorbâncias em 254 nrn e 272 nrn para as amostras de AF tratadas com dióxido de
cloro, coerente com a maior capacidade oxidante deste.
Os dados obtidos por RPE mostraram

que a presença dos oxidantes, em

soluções a diferentes valores de pH (contendo a amostra de AF), afeta parâmetros
como largura de linha e conteúdo de radicais livres presentes. Foi observada uma
redução

em tomo de ~ 7 % e 20 % no conteúdo

semiquinona,

nas amostras

de AF tratadas

com

de radicais livres do tipo
cloro

e dióxido

de cloro,
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respectivamente. O decréscimo mais acentuado dos radicais livres, para a amostra de
AF, na presença do dióxido de cloro, mais provavelmente está associado a maior
ação oxidante deste oxidante, quando comparado ao cloro e que há envolvimento de
grupos aromáticos condensados, que são apontados como sítios de radicais livres
semiquinona, nas reações com os oxidantes. Vale ressaltar que as observações
obtidas por RPE foram totalmente coerentes com dados de emissão de tluorescência
e absorção de luz UV-Visível.
Resultados obtidos com a cromatografia por exclusão de tamanho, em vidro de
porosidade controlada, mostraram tendência a redução do tamanho molecular da
amostra de AF, na presença dos oxidantes. As análises feitas com as técnicas de
tluorescência de luz UV-Visível, absorção de luz UV-Visível, ressonância
paramagnética eletrônica (RPE) e cromatografia por exclusão de tamanho, geraram
dados inéditos e coerentes entre si, sobre as alterações estruturais e o envolvimento
de grupos químicos específicos (como anéis aromáticos condensados), nas reações de
ácidos rulvicos aquático com os oxidantes Clz e CI02. Também em todas as situações
de análises, a maior capacidade oxidativa do CI02, quando comparado ao Clz, pode
ser constatado de forma inequívoca.

Capítulo 4

_

172

CONCLUSÔESGERAJSEPROPOSTASDETRABALHOSFUTUROS

4.1 Conclusões gerais

Os resultados obtidos neste trabalho, reforçam a importância de utilizarem-se
diversas técnicas independentes para o estudo de materiais tão complexos e
heterogêneos como as substâncias húmicas e demonstram as potencialidades destas
técnicas no estudo da estrutura e reatividade dessas substâncias e suas interações.
As combinações de métodos espectroscópicos, (como absorção e tluorescência
de luz UV-Visível, ressonância paramagnética eletrônica, ressonância magnética
nuclear) e cromatográficos (cromatografia gasosa para detecção dos trihalometanos
e da cromatografia de exclusão de tamanho, para estudos de alterações no tamanho
molecular) revelaram-se adequadas e geraram uma série de resultados inéditos e de
interesse para a pesquisa sobre qualidade de água, para a gestão de recursos hídricos
e, em especial para estações de tratamento de água.
Constatou-se um pico de máxima formação do CHC13 no período de 24 horas
de reação com a utilização tanto do cloro quanto do dióxido de cloro. No entanto, o
conteúdo de CHCh formado, a partir do tratamento com dióxido de cloro foi
60 vezes menor quando comparado ao cloro, sendo a formação dependente da
concentração dos ácidos fiílvicos e do pH da solução. Esses resultados sugerem
novos procedimentos operacionais, para sistemas de abastecimento, com possível
recomendação de distribuição da água após 24 horas de tratamento.
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Com respeito às alternativas oxidantes, o dióxido de cloro mostrou-se mais
eficiente quanto a menor formação do clorofórmio e maior ação oxidante sobre a
matéria orgânica, quando comparado ao cloro. O dióxido de cloro oxidou mais
rapidamente as estruturas dos AF, como pôde ser constatado através dos decréscimos
da emissão de fluorescência, absorção de luz no UV-Vis, do nível de radicais livres
do tipo semiquinona, bem como da redução do tamanho molecular desses ácidos.
Os experimentos desenvolvidos, contribuíram para um melhor entendimento
sobre as características das substâncias húmicas aquáticas na presença e ausência de
alternativas oxidantes como o cloro e o dióxido de cloro. O dióxido de cloro (CI02)
mostrou-se um eficaz substituto do cloro (Ch), podendo melhor controlar a formação
de subprodutos indesejáveis da oxidação como por exemplo o clorofórmio.
Fica evidente a importância de estudos e alternativas oxidantes que minimizem
e até mesmo bloqueiem a formação de organoclorados, com atividade cancerígena,
com a busca de alternativas que elimine o material orgâníco refratário aquático,
presente em estações de tratamento de água. As informações obtidas, fornecem
algumas opções operacionais que poderão contribuir, para o desenvolvimento de
novos processos ou ajustes nos procedimentos do tratamento da água para consumo
humano.
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4.2 Propostas de trabalhos futuros

•.. Aplicar técnicas espectroscópicas para avaliar as interações das substâncias
húmicas aquáticas na presença de diferentes oxidantes de água, monitorando a
formação de outros tipos de subprodutos como bromofórmio, diclorometano,
bromo-diclorometano, MX, ácidos haloacéticos, TOX, etc.
•.. Monitorar a formação de subprodutos da oxidação em conjunto com testes
toxicológicos
•.. Realizar estudos na busca de alternativas para a eliminação do material
orgânico refratário aquático em estações de tratamento de água
•.. Monitorar a formação de subprodutos utilizando-se cromatografia gasosa
acoplada ao espectrômetro de massas, para a identificação de outros possíveis
subprodutos da oxidação.
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