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RESUMO 

 
Este trabalho propõe a utilização da degradação foto-oxidativa com radiação UV/H2O2 como 

tratamento da amostra para a determinação de Fe, Zn, Mn, Ni e Co em chorume de resíduos 

sólidos urbanos por espectrometria de absorção atômica com chama (F.A.A.S.). As variáveis 

que afetam o desempenho do procedimento foram otimizadas utilizando metodologia 

multivariada. Três variáveis (pH, tempo de irradiação e concentração do tampão) foram 

otimizadas utilizando a metodologia Doehlert e as proporções dos componentes da mistura 

submetidos à radiação UV (amostra de chorume, solução tampão e 30% de H2O2, v/v) foram 

otimizadas utilizando um planejamento de misturas com restrições. Usando as condições 

experimentais estabelecidas, esse procedimento permite limites de detecção de 0,075; 0,025; 

0,010; 0,075 e 0,041 µg mL-1, e a precisão expressa como desvio padrão relativo (RSD%, 0,5 

µg.mL-1) foram de 3,6; 1,8; 1,3; 3,3 e 1,7%, para Fe, Mn, Zn, Ni e Co, respectivamente. 

Testes de recuperação foram realizados para avaliação da exatidão dos procedimentos e 

recuperações nas faixas de 92 a 106% foram obtidas, para os metais estudados. Este 

procedimento foi aplicado para a determinação destes metais no chorume coletado no aterro 

sanitário do município de Jequié/Bahia/Brasil. Os resultados foram comparados com aqueles 

obtidos pelo processo de digestão ácida. Não houve diferença significativa entre os resultados 

obtidos pelos dois métodos baseados em teste t-pareado ao nível de confiança de 95%. 

 

Palavras-chave: chorume, decomposição por foto-oxidação, UV radiation/H2O2, 

determinação de metais, F.A.A.S. 
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ABSTRACT 

 

This work proposes the use of photo-oxidation degradation with UV radiation/H2O2 as sample 

treatment for the determination of Fe, Zn, Mn, Ni and Co in municipal solid waste landfill 

leachate by flame atomic absorption spectrometry (F.A.A.S.). Variables that affect the 

procedure performance were optimized using multivariate methodology. Three variables (pH, 

irradiation time and buffer concentration) were optimized using Doehlert design and the 

proportions of mixture components submitted to UV radiation (leachate sample, buffer 

solution and H2O2 30%, v/v) were optimized using a constrained mixture design. Using the 

experimental conditions established, this procedure allows limits of detection of 0,075; 0,025; 

0,010; 0,075 and 0,041 µg mL-1, and the precision levels expressed as relative standard 

(%RSD, 0,5 µg.mL-1) were 3,6; 1,8; 1,3; 3,3 and 1,7%, for Fe, Mn, Zn, Ni and Co 

respectively. Recovery tests were carried out for evaluation of the procedure accuracy and 

recoveries were between 92 and 106% for the studied metals. This procedure has been applied 

for the determination of the studied metals in landfill leachate collected in Jequié, a city of the 

southwestern region of Bahia State, Brazil. The results were compared with those obtained by 

acid digestion procedure. There was no significant difference between the results obtained by 

the two methods based on paired t-test at 95% confidence level. 

 

Keywords: Landfill leachate, photo-oxidation decomposition, UV radiation/H2O2, metal 

determination, FAAS.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aterramento é um método de destinação e acondicionamento de resíduos cuja 

utilização vem crescendo ao redor do mundo devido às suas diversas vantagens em relação 

aos lixões a céu aberto. Além das vantagens econômicas, os aterros sanitários municipais 

também minimizam agressões ao meio ambiente e permitem a decomposição dos resíduos sob 

condições controladas. No entanto, o acondicionamento de lixo em aterros também pode 

trazer alguns riscos à natureza. Um dos maiores riscos associados às regiões onde se 

localizam estes aterros é a produção de chorume [1].  

O chorume é um líquido escuro e de odor desagradável que resulta da decomposição 

de materiais orgânicos e pela percolação da água da chuva através das camadas do aterro. Esta 

água consegue extrair e dissolver diversas substâncias do solo e do lixo [2]. O chorume possui 

altas concentrações de matéria orgânica e organismos patológicos. Também possui 

substâncias tóxicas como metais (Ex: chumbo, cobre, zinco, cromo, mercúrio e cádmio) que 

por natureza, não são biodegradáveis e causam sérios problemas aos seres vivos. As principais 

fontes de metais nos locais de deposição de lixo são os pesticidas de jardim, os produtos 

farmacêuticos, os produtos químicos para fotografia, certos detergentes, os produtos de 

cuidados pessoais, as lâmpadas fluorescentes, os óleos usados, as pilhas, as madeiras, entre 

outros [3]. 

As emissões de chorume por aterros sanitários municipais vêm se tornando de grande 

interesse para os pesquisadores das áreas ambientais devido à grande toxicidade deste 

material e da capacidade dos aterros gerarem grandes quantidades de chorume por muitas 

décadas mesmo depois de fechados. Há registros que uma relativamente pequena quantidade 

de chorume ter o poder de poluir grandes extensões de lençóis freáticos tornando suas águas 

inutilizáveis [4]. 
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Devido à importância de se conhecer o risco potencial que o chorume gerado em 

aterro sanitário oferece ao ambiente, este trabalho propõe o uso de metodologias de 

otimização multivariada (Planejamentos Doehlert e de misturas com restrições) para o 

desenvolvimento de um procedimento de digestão assistida por radiação ultravioleta usando 

H2O2 para a mineralização de amostras de chorume coletadas no município de Jequié/Bahia 

objetivando a sua posterior determinação dos metais por espectrometria de absorção atômica 

com chama (FAAS). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver um procedimento para foto digestão de amostras de chorume usando 

radiação ultravioleta e peróxido de hidrogênio visando à determinação de metais (Fe, Zn, Mn, 

Ni e Co) por espectrometria de absorção atômica com chama. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

� Utilizar planejamento Doehlert na otimização das variáveis de método (pH, tempo de 

irradiação da radiação ultravioleta, concentração do tampão) que influenciam na 

eficiência de digestão das amostras; 

 

� Utilizar planejamento de misturas com restrições na otimização das proporções dos 

volumes das soluções (peróxido de hidrogênio 30% e tampão borato) e da amostra de 

chorume visando a melhor resposta possível (a razão absorvância/volume chorume); 

 

� Estabelecer as características analíticas e validar o método desenvolvido; 

 

� Aplicação do método desenvolvido na determinação de metais (Fe, Zn, Mn, Ni e Co) 

em amostras de chorume coletadas em diferentes épocas no aterro sanitário do 

município de Jequié-Bahia.  

 

� Avaliar se a sazonalidade afeta a concentração dos cinco metais estudados no chorume 

produzido no aterro sanitário de Jequié. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Resíduos sólidos urbanos 

Entre os diversos problemas ambientais existentes, a geração e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos têm se tornado um dos maiores desafios para as sociedades atuais. 

Com o crescimento acelerado da população, houve incremento na produção de bens e 

serviços.  Estes, por sua vez, à medida que são produzidos e consumidos, acarretam uma 

geração cada vez maior de resíduos, os quais, quando coletados ou dispostos 

inadequadamente, trazem significativos impactos à saúde pública e ao meio ambiente [5]. 

A sociedade moderna foi condicionada ao consumo e a cultura do descarte, alicerçada 

à falsa visão da inesgotabilidade dos recursos naturais. Particularmente ao “patrimônio água”, 

apesar do Brasil deter cerca de 13% de toda água potável do mundo (dos quais 80% estão na 

região amazônica), muitas bacias hidrográficas e aqüíferos encontram-se em crescente estágio 

de poluição e contaminação [6]. 

A expansão econômica, o crescimento demográfico, a ocupação irregular do solo, o 

uso excessivo de agrotóxicos por conseqüência do aumento das fronteiras agrícolas, o 

tratamento sanitário irregular do lixo e a falta de conscientização dos problemas estão entre os 

principais fatores da crescente degradação dos recursos hídricos [7]. 

Após a revolução industrial foi crescente o número de substâncias que surgiram 

acompanhando os desenvolvimentos econômicos, industriais e agrícolas de cada país e 

conseqüentemente o surgimento dos maiores passivos ambientais [8]. 

Muitas localidades brasileiras já são atingidas pela escassez de água potável e mais de 

22 países no mundo já sentem com a falta permanente deste recurso. Em aproximadamente 20 

anos poderá haver uma crise mundial relacionada com a disponibilidade de água de boa 

qualidade, segundo especialistas. Vale ressaltar que no século XX, enquanto a população 
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mundial cresceu 3 vezes, o consumo de água cresceu 6 vezes, sendo que apenas em 26 anos 

(1970 a 1995) a qualidade dos ecossistemas mundiais de água doce sofreu uma queda de 45%. 

Portanto, a água deve ser tratada como um recurso renovável, porém finito. A degradação 

paulatina dos recursos hídricos é revertida para o próprio homem em forma de escassez de 

água limpa potável [9].  

O estudo dos metais potencialmente tóxicos no chorume e em outras matrizes 

ambientais vem sendo considerado prioritário nos programas de promoção da saúde em escala 

mundial, pois todas as formas de vida podem ser afetadas direta ou indiretamente pela 

presença de metais potencialmente tóxicos. Muitos metais são essenciais para o crescimento 

de todos os tipos de organismos, mas eles são requeridos em baixas concentrações, porque, 

quando em altas concentrações, podem danificar os sistemas biológicos por apresentarem 

características bioacumulativas no organismo.  

Segundo a ABNT, através da NBR 10.004, definem-se resíduos sólidos aqueles que se 

encontram no estado sólido, ou semi-sólido que resultam de atividades da comunidade; de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, etc. Sendo tudo aquilo inútil, indesejável 

ou descartável para a sociedade [10]. 

Os resíduos sólidos urbanos são produzidos em atividades executadas em 

conglomerados de pessoas, sendo compostos por uma diversidade de materiais, sem possuir 

um padrão de composição. Diversos fatores contribuem para a variação desta composição 

sendo eles: época do ano, clima, local, hábitos da população, renda per capita, existência ou 

não de coleta seletiva, entre outros. A parcela de matéria orgânica é maior em locais cujo grau 

de desenvolvimento econômico da população é menor [11]. 

De todo o resíduo sólido produzido no Brasil, grande parte é destinada a aterros 

sanitários, conforme aponta a PNSB – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico [12]. Outras 

formas de disposição final significantes são os aterros controlados e os lixões, que não 
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apresentam formas de controle da poluição ambiental nem de prevenção a problemas de saúde 

pública [13].  

O aterro sanitário utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à 

menor área e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de solo. 

Além disso, é realizada a impermeabilização do solo e instalação de sistema de drenagem do 

lixiviado e dos gazes formados pela decomposição do lixo [14]. 

O grande diferencial do aterro sanitário é a responsabilidade com que se trata o lixo a 

ser armazenado. Em um aterro que funciona adequadamente, tudo é planejado, preparado e 

operado de maneira racional para evitar danos à saúde pública e ao meio ambiente, desde a 

escolha da área, até a preparação do terreno, funcionamento, determinação de vida útil e 

recuperação da área após o seu encerramento. Através da compactação do lixo e degradação 

da matéria orgânica o ambiente do aterro torna-se anaeróbio aumentando o índice de carga 

orgânica do chorume, tornando sua composição cada vez mais complexa [15]. 

A construção e operacionalização de aterros sanitários variam, principalmente, em 

função do tipo de terreno [16]. 

O terreno de um aterro sanitário deve ser impermeabilizado para evitar que o chorume 

contamine o solo e o lençol freático, além de ter um sistema de captação deste líquido para 

posterior tratamento. O lixo deve ser compactado e recoberto periodicamente com uma 

camada de terra para evitar o mau cheiro e para não atrair vetores de doenças. Não deve haver 

catadores em atividade no terreno e a quantidade de resíduos que entra deve ser controlada. 

Também é necessário um sistema de captação e armazenamento ou queima do gás metano 

resultante da decomposição da matéria orgânica (Ver Figura 2.1). Ao final da vida útil a 

empresa que opera este aterro deve ser responsável por efetuar um plano de recuperação do 

terreno.  
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Figura 3.1. Esquema de um aterro sanitário para acomodação de resíduos urbanos. 

 

 No Brasil, em 2009, foram geradas aproximadamente 57.000.000 toneladas ao ano de 

resíduos sólidos urbanos, o que representa a geração no ano de 359,4 Kg de resíduos sólidos 

urbanos por habitante [17]. 

No município de Jequié, localizada no Sudoeste do Estado da Bahia, a produção de 

resíduos chega a ser de 39.000 toneladas ao ano, segundo informações fornecidas pela equipe 

responsável pelo aterro sanitário.  

 

3.2 Produção e composição do chorume  

As áreas de despejo e de disposição dos resíduos sólidos não podem ser consideradas 

como ponto final para muitas substâncias contidas nos resíduos ali dispostos. Em aterros e 

lixões, quando a matéria orgânica presente no lixo entra em estado de decomposição, origina-

se o chorume, um líquido escuro e turvo, de odor extremamente desagradável, potencialmente 

patogênico e toxicológico [18].  
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Assim, o chorume é formado pela solubilização de componentes do lixo na água, 

principalmente da chuva. Essa água fica em contato com o lixo durante certo período e, por 

ação natural da gravidade, percola através da porosidade existente até encontrar uma camada 

impermeável do solo, formada por rochas, ou mesmo superfícies previamente preparadas para 

receber o lixo, onde acumula e escoa. Nos aterros sanitários, onde ocorre a disposição 

planejada dos resíduos sólidos, normalmente o chorume é canalizado para um tanque a céu 

aberto, podendo haver ou não um pré-tratamento, e desse reservatório, em alguns casos, ele é 

despejado em bacias hidrográficas. A poluição das águas pelo chorume pode provocar 

endemias ou intoxicações, se houver a presença de organismos patogênicos e substâncias 

tóxicas em níveis acima do permissível [19]. 

A produção do chorume está condicionada a fatores que resultam em uma composição 

química variável dependendo, principalmente, do tipo de resíduo presente no aterro. Fatores 

climáticos (chuva, escoamento superficial, infiltração, evapotranspiração e temperatura) 

também influenciam diretamente na formação de chorume. Através da compactação do lixo e 

degradação da matéria orgânica o ambiente do aterro torna-se anaeróbio aumentando o índice 

de carga orgânica do chorume, tornando sua composição cada vez mais complexa [20]. 

O chorume pode conter compostos orgânicos (ácidos orgânicos, substâncias húmicas, 

solventes, álcoois, fenóis, compostos aromáticos, pesticidas, dentre outros), metais 

potencialmente tóxicos como cádmio, zinco, cobre e chumbo além de muitos outros íons 

como NH4
+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, S2-, HCO3

- [4]. 

 Assim, a variabilidade da composição dos resíduos aterrados pode produzir chorumes 

com elevados teores de metais tóxicos, além de substâncias xenobióticas, matéria orgânica 

dissolvida, macronutrientes inorgânicos e microorganismos perigosos à saúde [21]. A Tabela 

2.1 apresenta alguns dos íons presentes no chorume e suas possíveis fontes.   
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Tabela 3.1. Principais íons no chorume e suas origens [21] 

Íons Fontes 

Na+, K+, Ca2+, Mg2+ Material orgânico, entulhos de construção. 

PO4
3-, NO3-, CO3

2- Material orgânico 

Cu2+, Fe2+, Sn2+ Material eletrônico, latas, tampas de garrafas. 

Hg2+, Mn2+ Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas fluorescentes. 

Ni2+, Cd2+, Pb2+ Baterias recarregáveis (celular, telefone sem fio, automóvel); 

Al 3+ Latas, utensílios domésticos, cosméticos, embalagens laminadas em 

geral. 

Cl-, Br-, Ag+ Tubos de PVC, negativos de filmes de raios-X. 

Sb3+, Cr3+, Cr6+, Pb2+ Embalagens de tintas, vernizes, solvente orgânicos. 

 

Em um estudo sobre a geração e características químicas do chorume em países de 

clima árido, como o Kuwait, foi afirmado que as características químicas do chorume 

dependem dos resíduos sólidos depositados no aterro, do teor de umidade, ação capilar da 

água, do tipo de solo e subsolo e da temperatura ambiente, que geralmente está na faixa de 20-

50ºC [1]. 

Pesquisa sobre a influência da idade do aterro sobre a composição do chorume 

coletado em Wysieka na Polônia. Este estudo foi realizado com base em 4 anos de 

monitoração e concluiu-se que os principais poluentes no chorume eram compostos orgânicos 

e amônia. Observou-se que com o aumento da idade do aterro, a concentração de matéria 

orgânica no chorume diminuiu e que os índices de fósforo, cloretos, cálcio, magnésio, 

sulfatos, sólidos dissolvidos e metais tóxicos, dependem muito mais da época do ano 

(variações sazonais) do que da idade do aterro [2]. 

Em estudo semelhante realizado em aterros sanitários de diferentes idades no estado 

do Kuwait, Al-Yagout e Hamoda determinaram as características químicas do chorume e 

examinaram o mecanismo de formação do mesmo. A análise dos dados confirmou que o 
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chorume de ambos os aterros estudados são gravemente contaminados com produtos 

orgânicos, sais e metais tóxicos [1]. Assim como no estudo de Kulikowska e Klimiuk, 

concluiu-se que o teor de matéria orgânica de chorume captado em aterro de maior idade foi 

reduzido devido à decomposição contínua de resíduos [2].  

Manning e Bewsher [22] realizaram um estudo onde foi usada a cromatografia iônica 

para determinar ânions inorgânicos e orgânicos no chorume de aterros sanitários. Dois 

procedimentos foram estudados para determinação: cromatografia de troca iônica para ânions 

inorgânicos e cromatografia por exclusão iônica com eluição isocrática para ânions orgânicos.  

Usando cromatografia de troca iônica, foi verificada (mas não quantificados) a presença de 

valerato, hexanoato e heptanoato; sais de cloreto e sulfatos também foram determinados nas 

amostras de chorume.  A análise de amostras certificadas comprovou a exatidão do método 

aplicado com %RSD variando entre 0,44 a 2,33.   

Prechthai e colaboradores [23] investigaram a presença de metais tóxicos em resíduos 

sólidos coletados no aterro de Nonthaburi na Tailândia utilizando-se espectrometria de 

emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). O método de extração 

seqüencial foi utilizado para determinar as formas de ligação dos metais. A concentração de 

Zn encontrada foi maior em relação ao Mn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni e Hg. A partir da extração 

seqüencial, Mn, Zn e Cd, foram encontrados principalmente na forma reduzida, e mostraram 

ser bastante susceptíveis à lixiviação. Cobre e Cr foram encontrados predominantemente no 

estado de oxidação mais estável. Chumbo e Ni estiveram presentes em forma residual, que é 

inerte. O nível de concentração de todos os metais tóxicos no chorume, exceto para o Cr, 

apresentou-se abaixo dos padrões nacionais de efluentes.  

Silva-Filho e outros pesquisadores [24] avaliaram a presença de Hg, Zn, Fe e Mg no 

sedimento originado em um depósito de chorume com aproximadamente 10 anos. As 

amostras de sedimentos foram digeridas em uma mistura ácida (50% de solução de água 
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régia) aquecida a 70 ºC durante 1 hora. Hg foi determinado por espectrometria de absorção 

atômica com geração de vapor frio (CVAAS). O conteúdo de Fe, Mn e Zn foram 

determinados por espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS). As concentrações 

variaram entre 0,16 e 0,58 µg g-1; 7,3 e 145 µg g-1; 11,7 e 116 µg g-1 e 0,21% e 1,82% para o 

Hg, Zn, Mn e Fe, respectivamente. Os resultados indicaram que a transferência de Hg do 

chorume para o sedimento possui uma ordem de grandeza superior ao Zn e sugere que a 

acumulação de metais em sedimentos provavelmente reduz a sua migração para águas 

subterrâneas.  

Outro estudo foi realizado envolvendo a análise de 23 amostras de chorume com o 

objetivo de avaliar a composição deste líquido [3]. Os resultados do trabalho, sumarizados na 

Tabela 2.2., demonstraram que o chorume é potencialmente uma fonte de contaminação para 

os aqüíferos subterrâneos.  
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Tabela 3.2. Estudo da composição do chorume em 23 amostras analisadas por Manning. 

Espécies químicas e valores obtidos [3]. 

Parâmetro Mínimo Máximo Média 
pH 6,2 7,6 - 

DQO 66 11 600 2094 
DBO <2 8000 1314 
COT 21 4440 792 

    
Ácidos graxos voláteis <2 3672 540 

Acético Nd 1321 219 
Propanóico Nd 1371 131 
Isobutiríco Nd 237 22,4 
n-Butirico Nd 562 69,5 
Isovalérico Nd 234 34,5 
n-valérico Nd 302 36,7 

Isohexanóico Nd 9,4 1,2 
n-hexanóico Nd 197 25,8 

    
Amoniacal-N 5 730 151 

Nitrato-N <0,4 85 4,3 
Nitrito-N <0,02 1,84 0,2 

Ortofosfato <0,02 4,43 0,46 
Cloreto 70 2777 782 
Sulfato 55 465 242 

    
Sódio 43 2500 610 

Magnésio 12 480 126 
Potássio 20 650 208 
Cálcio 130 1150 369 
Cromo <0,005 0,14 0,037 

Manganês 0,19 26,5 3,79 
Ferro 0,09 380 75,2 

Níquel <0,02 0,16 0,03 
Cobre 0,004 0,15 0,02 
Zinco 0,02 0,95 0,23 

Cádmio 0,003 0,013 <0,005 
Chumbo 0,003 0,22 0,06 

DQO: Demanda Química de Oxigênio; DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; COT: 
Carbono Orgânico Total. Todos os valores têm como unidade mg.L-1 (exceto pH).  
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3.3. Metais potencialmente tóxicos 

Para Macêdo [25], define-se metal pesado como os elementos que têm peso específico 

maior que 5 g/cm3 ou que possuem número atômico maior que 20. Esta expressão é 

geralmente usada de forma indiscriminada englobando metais, semi-metais e mesmo não 

metais, ou metalóides como selênio e o arsênio. No entanto, é errado utilizar o termo como 

sinônimo de metal tóxico [26]. 

Um termo alternativo para este grupo de elementos é metal traço, mas não é 

amplamente usado. Esta relação é devido à ocorrência destes elementos no ambiente, em 

níveis muito baixos, de partes por milhão ou até menos que isto [27]. 

A utilização dos metais tóxicos pelo homem influencia seu potencial de risco à saúde 

pelo menos de duas formas: pelo transporte ambiental, por intermédio da contribuição 

antropogênica ao ar, água, solo e sedimentos e por especiação do metal [28]. 

Dentre os elementos contidos nos resíduos estão os íons de metais tóxicos que em 

função de sua quantidade e especiação podem originar grandes danos ao meio ambiente e à 

população [29]. Outros metais são requeridos por muitos organismos vivos, em pequenas 

concentrações (micronutrientes), para o crescimento saudável (os referidos micronutrientes ou 

elementos traços essenciais). Porém, estes também, em concentrações excessivas, causam 

toxicidade [27].  

Venezuela [30] classifica os metais em relação à toxicidade em três grupos distintos: 

no primeiro grupo estão os considerados pouco tóxicos, que na maioria são tidos como 

micronutrientes, mas em concentrações elevadas, são tóxicos, são eles o alumínio, cobalto, 

cobre, manganês, molibdênio, selênio, vanádio, zinco e estanho; o segundo grupo é formado 

por metais que apresentam probabilidade de riscos de câncer, que são o arsênio, berílio, 

cromo e níquel e no terceiro grupo estão os metais que apresentam um caráter tóxico 
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significativo e não se enquadram nos grupos anteriores e são o chumbo, cádmio, mercúrio e 

tálio. 

Os metais diferenciam-se dos compostos orgânicos tóxicos por serem absolutamente 

não-degradáveis, de maneira que podem acumular-se nos componentes do ambiente onde 

manifestam sua toxicidade. Muitos organismos aquáticos podem bioconcentrar metais, por 

exemplo, ostras e mexilhões, que podem conter níveis de mercúrio e cádmio 100 mil vezes 

maior que os das águas nas quais vivem [31].  

A maioria dos metais pode sofrer enriquecimento por biomagnificação na cadeia 

alimentar, desde as plantas aquáticas e os invertebrados, até os peixes e os mamíferos e via de 

regra, quanto maior o nível trófico do organismo, maior a concentração do metal. A 

toxicidade de muitos metais dependerá em grande medida da forma química do elemento, que 

é a especiação. Isto se deve ao fato de as formas quase totalmente insolúveis passarem através 

de organismos sem causarem grandes danos, enquanto as formas solúveis podem passar 

através das membranas biológicas protetoras dos órgãos sendo prejudiciais [32].  

As baixas concentrações dos íons metálicos encontrados podem ser atribuídas à baixa 

solubilidade de vários destes metais nas condições prevalentes – pH alcalino, elevado teor de 

matéria orgânica, redução de sulfato, uma vez que podem precipitar como hidróxidos e/ou 

como sulfetos, aos mecanismos de retenção pelo solo, sedimentos e material em suspensão, à 

complexação dos metais como matéria orgânica, etc. [33].  

Como conseqüência da crescente contribuição antropogênica na liberação de metais 

para os corpos d’água, pode haver um enriquecimento destes constituintes, nestes sistemas, 

tornando-os biodisponiveis, ou seja, capazes de serem incorporados por organismos (inclusive 

o homem) que direta ou indiretamente estão em contato com ou fazem uso dos recursos 

hídricos [27]. 
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Assim, além da determinação das concentrações de metais no meio vetor (água 

fluvial) é necessário avaliar as concentrações desses metais na matriz sedimento, 

correlacionar suas concentrações e principalmente conhecer a forma que esse metal se 

encontra no ambiente, que é sua especiação química. A especiação química descreve as 

diferentes formas (espécies) em que um elemento existe num sistema. As espécies de metais 

em sistemas aquáticos ou as formas de associações dos metais com as fases dos sedimentos 

são: (1) adsorvidos nas partículas de superfície (como argilas, ácidos húmicos e oxi-

hidróxidos metálicos); (2) ligados a carbonatos; (3) ocluídos nos oxi-hidróxidos de ferro e/ou 

manganês; (4) ligados com a matéria orgânica; (5) ligados a sulfetos e (6) ligados a matriz, 

comumente formada de alumínio silicatos [34]. 

A dieta alimentar é a fonte de todos os substratos e elementos necessários ao 

metabolismo animal. Dentre estes elementos, estão os chamados micronutrientes, que incluem 

metais como: cobre, zinco e ferro. No entanto, quando estes estão presentes nos alimentos em 

concentrações elevadas, podem ser absorvidos e acumular-se nos tecidos. 

 A toxicidade de um composto qualquer, incluindo os metais, está diretamente 

relacionada à dose, ao tempo de exposição, à forma física e química dos elementos, da via de 

administração e da absorção. Cerca de vinte metais são reconhecidos como tóxicos. Acredita-

se que pessoas idosas e crianças sejam mais susceptíveis às substâncias tóxicas. Alguns desses 

metais não desempenham nenhuma função conhecida no organismo [35].  

 

3.4. Uso de radiação ultravioleta para o pré-tratamento de amostras 

Com a expressão pré-tratamento de amostra se indica o conjunto dos procedimentos 

necessários para converter física e quimicamente uma amostra em uma forma que permita 

efetuar, dentre as limitações impostas pela natureza e a morfologia da mesma, a determinação 

do(s) analito(s) e realizar sua quantificação o quanto mais precisa e exata [36]. 
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De fato, porém, para simplificar a questão, não é impróprio afirmar que as operações 

de preparo da amostra se restringem na quase totalidade, a poucas classes de operações: 

solubilização, transferência de meio, pré-concentração/diluição, purificação, derivatização. A 

digestão/solubilização de matrizes sólidas é freqüente em amostras como alimentos, 

sedimentos, tecidos biológicos, solos, rochas, etc. A transferência de analitos de um meio para 

outro inclui sua extração da fase sólida (ex. metais em sedimentos) ou gasosa (ex. 

determinação de SO2) para a fase aquosa onde normalmente é efetuada a determinação. Já a 

transferência de um solvente para outro é bastante comum nas separações por extração 

líquido-líquido, como em análises cromatográficas e eletroforéticas. A partição líquido-sólido 

em colunas ou a deposição eletroquímica exemplificam a pré-concentração de analitos, 

fundamental na determinação de traços abaixo do limite de determinação das técnicas. 

 Por derivatização entende-se a conversão quantitativa do analito em uma forma 

química mais apropriada para a detecção, servindo de ilustração: a formação de complexos 

coloridos de íons inorgânicos para espectrofotometria; a conversão de metais em hidretos em 

algumas versões da absorção atômica; ou ainda a transformação em espécies eletroativas de 

analitos não sujeitos a detecção por sensores eletroquímicos. 

A exigência da eliminação de interferentes impõe-se com muita freqüência, 

dependendo de muitos fatores, mas particularmente, do tipo de técnica de detecção. A 

irradiação da amostra por ondas eletromagnéticas da região da ultravioleta pode ser útil tanto 

na decomposição de interferentes, tais como substâncias orgânicas, como na derivatização de 

analitos. As técnicas eletro analíticas são particularmente vulneráveis à presença de material 

orgânico dissolvido (“Dissolved Organic Matter, DOM”). Isto acontece quer porque este gera 

sinais espúrios ou afeta a linha base, reduzindo assim a relação sinal/ruído, quer porque 

interage com o analito, levando à formação de adutos, eventualmente, eletroquimicamente 

inertes [36]. 

PPGGBC



 
 

 

27 

A concentração da matéria orgânica dissolvida em águas naturais, avaliada na forma 

de carbono orgânico dissolvido (COD), pode variar de aproximadamente 0,1 mg C.L-1 em 

águas oceânicas, até cerca de 50 mg C.L-1 em rios ou lagos de alta produtividade. De 40 a 

80% desse material é formado por substâncias húmicas, que são macromoléculas de estrutura 

complexa e composição elementar variável. Grupos cromóforos como ácidos carboxílicos e 

estruturas aromáticas são abundantes nos compostos húmicos, que absorvem fortemente a luz 

ultravioleta e podem atuar como fotossensibilizadores [37].  

Os fotossensibilizadores são moléculas que quando excitadas transferem sua energia 

de excitação para outras moléculas presentes em solução, podendo formar espécies altamente 

reativas como radical hidroxila (•OH), peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singlete 

(1O2), íon superoxido (O2
-•) e elétron hidratado (e- hid) [38]. 

Essas novas espécies podem foto oxidar os próprios fotossensibilizadores, como 

também outros compostos orgânicos se presentes em solução. Portanto, na presença de uma 

fonte contínua e intensa de radiação ultravioleta a fotodegradação da matéria orgânica pode 

ser bastante rápida e eficiente [37]. 

As vantagens do uso de reações fotoquímicas são: não requererem necessariamente a 

adição de reagentes nem, portanto, bombas, pontos de confluência e células de mistura, em 

operação em fluxo; as reações são geralmente de tipo radicalar e ocorrem em tempos mais 

curtos do que as reações térmicas convencionais; podem se tornar extremamente seletivas, 

restringindo-se o espectro incidente através de filtros e monocromadores [36]. 

As reações fotoquímicas são geralmente de tipo radicalar e baseiam-se na formação do 

radical hidroxila (HO°), um agente oxidante altamente reativo capaz de romper ligações de 

caráter covalente e induzir a mineralização completa dos compostos orgânicos presentes na 

amostra. Além disso, este procedimento proporciona uma redução significativa no tempo de 

mineralização e nas quantidades de reagentes empregados [39]. 
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A fotólise do H2O2 e da H2O pela radiação UV gera os radicais hidroxila (reações 1 e 

2) que agem degradando a matéria orgânica e formando compostos minerais mais simples 

(reação 3) como produtos finais de degradação [40].: 

 

H2O2 + hν  →  2 HO°        (1) 

H2O + hν  → H° + HO°        (2) 

R–H + HO° → Produtos finais (p.ex. CO2, H2O, NO3
-, Cl-)   (3) 

 

Equação 3.1. Reações de fotodegradação da matéria orgânica. [40] 

 

 O radical hidroxila pode reagir através de três mecanismos distintos: abstração de 

hidrogênio, transferência de elétrons e adição radicalar. Os radicais secundários formados 

durante estas reações podem novamente reagir com outros compostos [37]. 

Vários procedimentos têm sido descritos na literatura para a decomposição de 

amostras de águas empregando radiação UV, os quais se baseiam na ação de uma fonte 

ininterrupta de calor em associação ao poder oxidante de um componente que age diretamente 

na amostra. A decomposição pode ser conduzida de maneira contínua ou em batelada, onde a 

amostra é geralmente colocada em um ou vários tubos de quartzo tampado(s), disposto(s) ao 

redor da fonte de radiação UV. Atualmente, existem alguns modelos de digestores UV 

comercialmente disponíveis, que contêm geralmente uma lâmpada de mercúrio de alta 

pressão (de 125 a 1000 W) circundada por tubos de quartzo e um sistema de resfriamento por 

circulação forçada de ar e/ou de água para evitar a evaporação da amostra durante o processo 

[38]. 

Nos últimos anos, versões simplificadas de digestores UV vêm sendo desenvolvidas 

em laboratórios de pesquisa, com o objetivo de minimizar os custos de aquisição e 

PPGGBC



 
 

 

29 

principalmente de manutenção do equipamento. Um exemplo é o digestor UV desenvolvido 

por Campos e colaboradores, que permite a irradiação simultânea de 5 amostras, as quais são 

mantidas a 70ºC durante o processo de mineralização sob circulação de ar. O sistema é 

provido de uma lâmpada de mercúrio de alta pressão (125 W) utilizada em iluminação 

pública, cujo bulbo externo foi removido para total exposição das amostras à radiação UV. 

Outros sistemas de irradiação UV desenvolvidos em laboratório são descritos na literatura, os 

quais utilizam lâmpadas de mercúrio de baixa, média e alta pressão com potências variadas. 

Sistemas de irradiação UV desenvolvidos em laboratório e que empregam bulbos de lâmpadas 

de mercúrio de alta pressão, com potências superiores a 125 W, não foram descritos na 

literatura até o presente momento. O superaquecimento da amostra e a necessidade de um 

sistema de resfriamento eficiente adaptado ao sistema de irradiação, a fim de evitar a perda da 

amostra por evaporação, justificam a ausência de sistemas desenvolvidos em laboratório 

empregando fontes de radiação UV de alta potência (400-1000 W) [38]. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. Caracterização da área de estudo 

O presente estudo foi realizado com amostras de chorume coletadas no aterro sanitário 

da cidade de Jequié-BA (Figura 2.3.). Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se de 

dados técnicos coletados no próprio aterro sanitário, bem como informações obtidas junto a 

órgãos públicos responsáveis locais. 

O município de Jequié fica localizado no Sudoeste da Bahia na zona limítrofe entre a 

caatinga e a Zona da Mata, distante cerca de 365 Km da capital do Estado da Bahia, Salvador, 

com coordenadas geográficas latitude 13°51’51” S e longitude 40°04’54” W (Figura 4.1.). A 

área total do município é de 3.313 Km2, com uma população de 150.541 habitantes de acordo 

com dados do IBGE 2009. 

 

 

 

Figura 4.1. Localização do município de Jequié no Estado da Bahia. 
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Desde 1999 o município dispõe de um aterro sanitário controlado para disposição dos 

resíduos sólidos urbanos. Esse aterro está instalado nas margens da rodovia Jequié - Salvador. 

A área do aterro é de cerca de 5 hectares, sendo que seu solo natural é do tipo arenoso 

(típico de Jequié) e o terreno é levemente inclinado de 15 a 30%. A uma distância aproximada 

de 500 metros do aterro existem residências e cabanas para abrigo dos catadores durante o 

dia. Os resíduos urbanos de Jequié são coletados em caminhões apropriados e levados 

diretamente para o aterro onde são depositados em células, sendo que no local observa-se a 

catação dos materiais recicláveis por um grupo de catadores de lixo.  

Depois de depositados no aterro, os resíduos são espalhados e compactados por um 

trator de esteiras. No aterro sanitário de Jequié não há controle nem tratamento do chorume 

produzido e tampouco drenagem dos gases formados. O volume de chorume produzido pelo 

aterro é considerado pequeno (característica de aterro localizado em região de pouca 

pluviosidade) e canalizado para uma pequena piscina. 

 

 

Figura 4.2. Vista parcial do aterro sanitário de Jequié-BA. Ao fundo vêem-se as células de 

compactação do lixo depositado. 
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4.2. Coleta das amostras 

As amostras de chorume foram coletadas no aterro de resíduos sólidos urbanos 

localizados no município de Jequié (região Sudoeste do Estado da Bahia, Brasil). Frascos de 

polietileno foram usados para armazenar amostras deste percolado. Antes do uso, estes 

frascos foram mantidos durante a noite em solução de ácido nítrico 10% (v/v) e enxaguados 

com água ultrapura. As amostras do chorume foram coletadas diretamente dos canais que 

levam o chorume para o tanque reservatório; e mantidas sob refrigeração de 4 a 8°C. 

 

4.3. Instrumentação 

Para a realização da foto-oxidação das amostras de chorume, um digestor artesanal 

(Figura 4.1) equipado com duas lâmpadas de ultravioleta de 20 W de baixa pressão de 

mercúrio foi utilizado para a foto oxidação das amostras de chorume. O digestor foi 

construído utilizando-se um caixote de madeira de dimensões 60 x 30 x 20 cm com tampa 

unida por duas dobradiças de metal. O digestor é recoberto internamente com folhas de 

alumínio para aumentar a reflexão e garantir um melhor aproveitamento da radiação 

ultravioleta [36][37] .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Imagem do foto-digestor artesanal utilizado no processo de tratamento das 

amostras de chorume. 
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As medições de absorção das amostras submetidas à foto-digestão foram realizadas 

utilizando um espectrofotômetro de absorção molecular PG Instruments (model T-90+). No 

qual foi realizado varreduras de leituras na faixa de 400 a 800 nm nas amostras; para que se 

pudesse avaliar como estava ocorrendo as degradações fotoquímicas. 

Os metais estudados foram determinados usando um espectrômetro de absorção 

atômica de chama da Perkin-Elmer Instruments (Norwalk, CT, EUA), modelo AAnalyst 200 

equipado com lâmpadas de cátodo ôco para Fe, Zn, Mn, Ni e Co cujos parâmetros usados são 

apresentados na Tabela 4.1. Utilizou-se uma mistura ar (vazão: 13,5 L min-1) e acetileno 

(vazão: 2,0 L min-1) para alimentar a chama e promover a atomização dos metais. O fluxo de 

nebulização foi de 5,0 mL min-1. Uma lâmpada de deutério foi utilizada para correção do 

fundo. 

 

Tabela 4.1. Parâmetros instrumentais utilizados para determinação de metais nos digeridos de 

chorume. 

 

Parâmetro Fe Zn Mn Ni Co 

Comprimento de onda (nm) 248,33 213,86 279,48 232,00 240,73 

Largura de fenda (nm) 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 

 

 

4.4. Reagentes e soluções 

Todos os reagentes foram de grau analítico, salvo indicação contrária. Água ultrapura 

foi obtida de um sistema de purificação da Elga (Model Purelab Classic). Soluções de 

trabalho de Fe, Zn, Mn, Ni e Co nas concentrações de µg L-1 foram preparadas diluindo 

soluções estoque (Merck, Darmstadt, Alemanha) de concentração 1000 µg mL-1. Soluções 

tampão acetato (pH 3,8-5,8), fosfato (5,8-7,5), borato (pH 7,5-9,0) e amônia (pH 9,0-10,0) 

foram usadas para ajustar o pH das soluções. Soluções de ácido nítrico e soluções de ácido 

PPGGBC



 
 

 

34 

clorídrico foram preparadas a partir de ácidos concentrados (Merck, Darmstadt, Alemanha), 

por diluição com água ultrapura. 

As vidrarias de laboratório foram mantidas durante a noite em 10% (v/v) em solução 

de ácido nítrico para descontaminação. Antes de usá-las, foram lavadas com água deionizada 

e secas em um ambiente livre de poeira. 

 

4.5. Procedimentos de otimização 

O procedimento de otimização para a digestão de amostras de chorume foi realizada 

usando-se planejamento Doehlert e planejamento de misturas com restrições. A matriz 

Doehlert foi usada para otimizar as variáveis de método (pH, tempo de irradiação e 

concentração do tampão) e a matriz de mistura com restrições para otimizar as proporções 

entre os volumes de tampão, solução de peróxido de hidrogênio e chorume. O software 

Statistica foi utilizado para o tratamento dos dados experimentais. Todos os experimentos 

foram realizados em duplicata para estimativa dos erros experimentais. 

 

4.5.1. Matriz Doehlert 

As variáveis do método a serem otimizadas nesta fase foram: pH, tempo de irradiação 

(TI) e concentração do tampão (CT). Devido às características da matriz de planejamento 

experimental utilizada neste estudo, o pH foi estudado em sete níveis, tempo de irradiação em 

cinco níveis e a concentração do tampão em três níveis. 

O seguinte procedimento foi realizado: um volume fixo (5 mL) da amostra de 

chorume foi transferido para uma placa de Petri, 2 mL de peróxido de hidrogênio 30% (v/v) e 

soluções tampão de concentraçoes entre 0,01 e 0,03 mol L-1 em pH específico foi adicionado. 

As amostras foram submetidas a foto oxidação UV de 20 a 80 min. As amostras foram então 

transferidos para um balão volumétrico e aferido a 10 ml com água ultrapura. O ponto central 
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foi realizado em triplicata, para estimar o erro padrão. A Tabela 4.2. apresenta todos os 

experimentos estabelecidos pela matriz Doehlert para a otimização das variáveis do método. 

 

Tabela 4.2. Matriz experimental Doehlert e resposta para otimização das variáveis do método 

de foto-oxidação UV/H2O2. 

 

Experimento pH TI CT Absorbância (500 nm) 

1 10 35 0,02 0,229 

2 10 65 0,02 0,238 

3 9 50 0,03 0,319 

4 8 35 0,01 0,652 

5 8 65 0,01 0,409 

6 7 20 0,02 0,708 

7 7 50 0,02 0,575/0,555/0,528 

8 7 80 0,02 0,496 

9 6 35 0,03 0,502 

10 6 65 0,03 0,708 

11 5 50 0,01 0,618 

12 4 35 0,02 0,864 

13 4 65 0,02 0,737 

TI: tempo de irradiação; CT: concentração do tampão. 

 

4.5.2. Planejamento de misturas com restrições 

Proporções entre amostras e reagentes químicos para a digestão assistida por radiação 

ultravioleta foram otimizados usando um planejamento de mistura com restrições. O uso das 

restrições se justifica porque a presença dos três componentes é sempre necessário para 

promover a digestão eficiente. Se as restrições não fossem estabelecidas, iriam-se ter casos em 

que um dos três componentes estariam ausentes (inclusive a amostra) e, portanto, a digestão 

seria impossível ou não eficiente. A Tabela 4.3 apresenta as restrições no nível inferior e 

superior estabelecidas para cada componente e a Figura 4.2 mostra a delimitação desta região 
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no plano experimental total. A proporção de cada componente em cada experimento é 

estabelecida pela matriz de mistura com restrições utilizada. Nesta etapa, as variáveis de 

método, como pH, tempo de irradiação e concentração do tampão foram fixadas em 10,0;  30 

minutos e 0,01 mol L-1. 

 

Tabela 4.3. Restrições superiores e inferiores para os componentes da mistura entre reagentes 

e amostra de chorume. 

Variável de mistura Restrição inferior Restrição superior 

Volume do chorume (mL) 5 8 

Volume do H2O2 (mL) 1 4 

Volume da solução tampão (mL) 1 4 

 

 

Tabela 4.4. Matriz experimental para otimização das proporções de reagentes e amostra 

submetidos à foto-degradação com radiação ultravioleta. 

Exp 
Chorume 

(mL) 
H2O2 (mL) 

Tampão 

(mL) 
Abs 

Abs/ volume 

chorume 

1 8 1 1 0,664/0,649 0,0830/0,0811 

2 5 4 1 0,233/0,214 0,0466/0,0428 

3 5 1 4 0,194/0,212 0,0388/0,0424 

4 5 2,5 2,5 0,186/0,210 0,0372/0,0420 

5 6,5 1 2,5 0,685/0,725 0,1054/0,1115 

6 6,5 2,5 1 0,356/0,373 0,0548/0,0574 

7 6 2 2 0,381/0,342 0,0635/0,0570 

8 5,5 1,5 3 0,392/0,327 0,0713/0,0595 

9 5,5 3 1,5 0,284/0,249 0,0516/0,0453 

10 7 1,5 1,5 0,755/0,629 0,1079/0,0899 
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Figura 4.4. Região experimental para o planejamento de misturas delimitado por restrições 

inferiores e superiores estabelecidos para cada componente de acordo com a tabela 4.3. 

 

 

4.5.3. Digestão assistida por radiação ultravioleta 

Após a otimização, a digestão assistida por ultravioleta deve ser realizada da seguinte 

forma: um volume de 6,5 mL de chorume deve ser introduzido em uma placa de Petri, e 2,5 

mL de peróxido de hidrogênio 30% (v/v) e 1,0 mL de solução tampão borato 0,1 mol L-1 

devem ser também adicionados. As amostras devem ser submetidas a foto oxidação por 

radiação ultravioleta por 30 min. As amostras foram transferidas para um balão volumétrico e 

aferido para 10,00 ml com solução de ácido nítrico 0,1 mol L-1. Os metais foram 

determinados na solução final por espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS.). 

 

 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00
Tampão
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Chorume

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

H2O2

PPGGBC



 
 

 

38 

4.5.4. Digestão ácida das amostras de chorume 

Um volume de 5 mL de amostra de chorume foi transferido para um erlenmeyer de 

250 mL e 5 mL de ácido nítrico e 2 mL de peróxido de hidrogênio 30% (v/v) foram 

adicionados à amostra. Em seguida, a mistura foi aquecida em placa de aquecimento até uma 

digestão completa, por volta de 30 minutos. As soluções foram esfriadas a temperatura 

ambiente, transferida para um balão volumétrico e diluído para um volume final de 10 mL 

com água deionizada. Os metais foram determinados na solução final por espectrometria de 

absorção atômica com chama (FAAS). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Otimização do procedimento 

O desempenho da digestão assistida por radiação ultravioleta depende de algumas 

variáveis, tais como pH, tempo de irradiação, concentração do tampão, entre outros, bem 

como as proporções dos componentes na mistura final. Assim, planejamento Doehlert e de 

misturas foram aplicados, nesta ordem, para se encontrar as melhores condições que 

assegurem a obtenção de digeridos da amostra com boas características (limpidez, ausência de 

partículas, ...). Para todos os experimentos, a degradação da amostra foi monitorada medindo 

a absorvância da solução resultante no comprimento de onda de 500 nm, condição esta que 

nos permitia realizar as leituras na faixa ideal de medição das absorvâncias (absorvâncias 

entre 0,0 a 1,0). Assim, as absorvâncias baixas são tomadas como um parâmetro de eficiência 

da degradação da matéria orgânica. 

A matriz Doehlert utilizada e a absorbância encontrada para cada solução obtida nas 

diferentes condições experimentais são apresentadas na Tabela 4.2. Análise de variância foi 

aplicada para avaliar o modelo linear e quadrático ajustado aos dados experimentais. De 

acordo com a ANOVA, o modelo quadrático não mostrou falta de ajuste (p = 0,1036> 0,050) 

e foi escolhido para o cálculo do valor ótimo.  

O modelo quadrático ajustado aos dados pode ser visualizado através de superfícies de 

resposta apresentadas nas Figuras 5.1 e 5.2. Os resultados indicam que o pH desempenha um 

importante papel na degradação da matéria orgânica utilizando radiação ultravioleta. A menor 

absorbância é observada quando o pH da solução da amostra é o próximo a pH 10. Tempo de 

irradiação e concentração do tampão, nos intervalos estudados, não apresentam efeitos tão 

significativos como o pH. As superfícies  mostram que, para a redução do tempo de irradiação 
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e concentração do tampão, quando usados seus menores níveis, devem ser compensados pelo 

aumento do pH. 

Assim, as seguintes condições foram selecionadas para realizar os experimentos 

seguintes: tempo de irradiação = 30 min, pH = 10, e concentração do tampão = 0,01 mol L-1. 

 

 

 

 

 

 Figura 5.1. Superfície de resposta pH versus tempo de irradiação obtida pelo ajuste de um 

modelo quadrático à absorvância. 
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Figura 5.2. Superfície de resposta pH versus concentração de tampão obtida pelo ajuste de 

um modelo quadrático à absorvância. 

 

 

 

Um planejamento de misturas com restrições foi usado para otimizar as proporções 

dos componentes da mistura (incluindo a amostra) submetidas à radiação ultravioleta. 

Em um planejamento de mistura, as propriedades do sistema dependem das 

proporções dos componentes, xi, e não em seus valores absolutos [41,42]. Como essas 

proporções não são independentes, elas devem obedecer a Equação 5.1.: 
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Equação 5.1. Equação da proporção dos ingredientes  

 

Muitas vezes não é de interesse ou mesmo possível investigar toda a gama de valores 

da combinação de proporções (que estão na faixa 0-100%) dos componentes da mistura. 

Muitos problemas de otimização de misturas requer a presença de todos os componentes para 

formar um produto satisfatório, ou então a exclusão de regiões experimentais onde é 

impossível ou não interessante ter a combinação de todos os fatores. Nestes casos, é 

conveniente definir as restrições inferiores e superiores para alguns componentes [43]. 

A Tabela 4.4 mostra a matriz experimental utilizada para a otimização e respostas para 

cada experimento que o compõem. Na intenção de realizar uma avaliação adequada da 

resposta, razões entre absorbância e volume da amostra foram obtidos. Como a diminuição do 

volume da amostra naturalmente implica na diminuição de absorbância, este tratamento da 

resposta foi necessário para eliminar esse efeito. 

A Figura 3 mostra a superfície de resposta obtida pelo ajuste de um modelo quadrático 

aos dados do planejamento de misturas. O modelo ajustado não apresentam falta de ajuste (p 

= 0,4488 > 0,0500). 

Esta superfície apresenta uma região cujas coordenadas são as proporções dos 

componentes que permitem a obtenção da menor resposta. Assim, as proporções otimizadas 

para as amostras  do chorume,  peróxido de hidrogênio e tampão no processo de digestão UV 

foram 6,5 mL, 1,0 mL e 2,5 mL, respectivamente. Mantendo a concentração final do tampão 

igual ao que foi otimizado na matriz Doerlert. 
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Figura 5.3. Superfície de resposta obtida pelo ajuste de uma função quadrática à resposta 

absorvância/volume da amostra 

 

 

5.2. Avaliação do efeito de matriz 

Inicialmente, as inclinações das curvas de calibração obtidas pela técnica de adição de 

padrão aos digeridos do chorume (usando-se radiação UV) e com a determinação de Fe, Zn, 

Mn, Ni e Co por FAAS. foram comparadas com (1) as curvas de calibração obtidas por adição 

de padrão às soluções da amostra não digerida; (2) as curvas de calibração encontradas para 
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soluções aquosas das soluções padrão e (3) as curvas de caibração em solução aquosa do 

tampão borato. Esta última curva foi também avaliada pois provavelmente deve apresentar 

viscosidade mais próxima à solução foto-digerida. 

Estas curvas de calibração são apreentadas nas Figuras 5.4 a 5.8. Os parâmetros 

estatísticos destas curvas são encontrados na Tabela 5.1. 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Curvas analíticas para o cobalto em diferentes meios: (♦) chorume após foto-

digestão; (�) chorume diluído sem digestão; (▲) solução aquosa e (X) solução aquosa do 

tampão borato. 
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Figura 5.5. Curvas analíticas para o manganês em diferentes meios: (♦) chorume após foto-

digestão; (�) chorume diluído sem digestão; (▲) solução aquosa e (X) solução aquosa do 

tampão borato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Curvas analíticas para o zinco em diferentes meios: (♦) chorume após foto-

digestão; (�) chorume diluído sem digestão; (▲) solução aquosa e (X) solução aquosa do 

tampão borato. 
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Figura 5.7. Curvas analíticas para o níquel em diferentes meios: (♦) chorume após foto-

digestão; (�) chorume diluído sem digestão; (▲) solução aquosa e (X) solução aquosa do 

tampão borato. 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Curvas analíticas para o ferro em diferentes meios: (♦) chorume após foto-

digestão; (�) chorume diluído sem digestão; (▲) solução aquosa e (X) solução aquosa do 

tampão borato. 
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Tabela 5.1. Equações das curvas analíticas. 

Meio 
Técnica de 
calibração 

Equação 
Intervalo de 
confiança da 
inclinação* 

R2 

Fe 

Chorume após 
digestão 

Adição padrão y = 0,0612x +0,0231 0,0 604-0,0621 0,9998 

Chorume sem 
digestão 

Adição padrão y = 0,0535x + 0,0187 0,0524-0,0546 0,9995 

Água 
Calibração 

externa 
y = 0,0782x + 0,0032 0,0750-0,0815 0,9987 

Tampão aquoso 
Calibração 

externa 
y = 0,0622x + 0,0024 0,0612-0,0632 0,9997 

Zn 

Chorume após 
digestão 

Adição padrão y = 0,747x + 0,0512 0,719-0,774 0,9993 

Chorume sem 
digestão 

Adição padrão y = 0,627x + 0,0501 0,609-0,645 0,9996 

Água 
Calibração 

externa 
y = 0,786x + 0,0224 0,752-0,819 0,9990 

Tampão aquoso 
Calibração 

externa 
y = 0,743x + 0,00452 0,710-0,776 0,9990 

Mn 

Chorume após 
digestão 

Adição padrão y = 0,152x + 0,459 0,147-0,157 0,9988 

Chorume sem 
digestão 

Adição padrão y = 0,110x + 0,423 0,106-0,114 0,9984 

Água 
Calibração 

externa 
  y = 0,158x + 0,00832 0,153-0,164 0,9986 

Tampão aquoso 
Calibração 

externa 
y = 0,152x + 0,0196 0,148-0,156 0,9993 

Ni 

Chorume após 
digestão 

Adição padrão y = 0,0416x + 0,0183 0,0409-0,0424 0,9996 

Chorume sem 
digestão 

Adição padrão y = 0,0387x + 0,0137 0,0379-0,0395 0,9994 

Água 
Calibração 

externa 
 y = 0,0422x + 0,00130 0,0410-0,0434 0,9990 

Tampão aquoso 
Calibração 

externa 
y = 0,0401x + 0,00124 0,0387-0,0415 0,9985 
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Co 

Chorume após 
digestão 

Adição padrão y = 0,106x + 0,0214 0,103-0,110 0,9985 

Chorume sem 
digestão 

Adição padrão y = 0,101x + 0,0190 0,0978-0,103 0,9989 

Água 
Calibração 

externa 
y = 0,109x + 0,00182 0,106-0,112 0,9992 

Tampão aquoso 
Calibração 

externa 
y = 0,108x + 0,00125 0,103-0,113 0,9972 

*Nível de confiança = 95%, y é o sinal de absorvância e x é a concentração do metal.  

 

 

Para todos os metais estudados, curvas analíticas em solução aquosa apresentam as 

maiores inclinações. Por outro lado, as curvas analíticas obtidas por adição padrão na amostra 

sem digestão apresentaram as menores inclinações comprovando a necessidade de digestão se 

o objetivo for obter a maior sensibilidade possível. A comparação entre as inclinações de 

curvas analíticas obtidas por adição padrão na amostra com e sem digestão UV mostra que, 

em um nível de confiança de 95%, existem diferenças significativas entre eles. No entanto, 

analisando-se os intervalos de confiança das inclinações entre as curvas de calibração obtidas 

a partir de amostra digerida pela radiação UV e a solução aquosa contendo as mesmas 

concentrações de tampão, observa-se que elas são muito semelhantes. Estes resultados 

demonstram que o procedimento proposto utilizando radiação UV é eficiente para a 

degradação do chorume e a determinação dos metais estudados por FAAS., e que a 

quantificação destes metais pode ser feita usando padrões em meio de tampão para calibração 

devido à equiparação da taxa de aspiração no FAAS., o que é decorrente da semelhança entre 

suas viscosidades. 
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5.3. Características analíticas do processo 

De acordo com a IUPAC [43], o limite de detecção (LD ou LOD), expresso em 

unidades de concentração, é derivado da menor medida observada, que pode ser detectada em 

relação a um determinado procedimento analítico. O procedimento de determinação do LD 

permite uma estimativa da concentração em que a detecção de um analito pode ser distinguida 

do sinal de fundo de forma confiável. É matematicamente expresso como três vezes o desvio 

padrão do sinal analítico correspondente ao branco obtido de 20 a 30 determinações 

(σ branco), dividido pelo coeficiente angular (b) da curva analítica, como mostra a Equação 

5.2. 

 

bxLD branco  /  3 σ=  

Equação 5.2. Equação para calculo do Limite de Detecção. 

 

O limite de quantificação pode ser definido como o nível acima do qual, resultados 

quantitativos podem ser obtidos em um grau específico de confiança. É matematicamente 

expresso como dez vezes o desvio padrão do valor do sinal analítico correspondente ao 

branco (σ branco) obtido de 20 a 30 determinações, dividido pelo coeficiente angular (b) da 

curva analítica, Equação 5.3. 

 

bxLQ branco  /  10 σ=  

Equação 5.3. Equação para calculo do Limite de Quantificação. 

 

A determinação dos limites de detecção e quantificação foi realizada utilizando-se as 

definições acima apresentadas. Os limites de detecção e quantificação foram determinados 

considerando um volume de 6,5 mL de amostra digerida, devido ao fator de diluição. Limites 
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de detecção de 0,075; 0,025; 0,010; 0,075 e 0,041 µg.mL-1 e limites de quantificação de 0,25; 

0,081; 0,033; 0,25 e 0,14 µg. mL-1 foram obtidos para Fe, Mn, Zn, Ni e Co, respectivamente. 

A precisão, em termo de repetibilidade também foi determinada para cada metal 

estudado e expressa como desvio padrão relativo (%, RSD para concentrações de 0,5 µg.mL-1 

dos metais). Desta forma, valores de 3,6; 1,8; 1,3; 3,3 e 1,7% foram obtidos para Fe, Mn, Zn, 

Ni e Co, respectivamente. Conforme a tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2. Características Analíticas. 

 Fe Mn  Zn Ni Co 

Limite de detecção (µµµµg.mL
-1

) 0.075  0.025  0.010  0.075  0.041  

Limite quantificação (µµµµg.mL
-1

) 0.25  0.081  0.033  0.25  0.14  

RSD (%, 0.5 µµµµg.mL
- 1

; N=8) 3.6  1.8  1.3  3.3  1.7  

 

 

A fim de avaliar a validade do procedimento desenvolvido para a determinação de Fe, 

Mn, Zn, Ni e Co nas amostras de chorume e devido a ausência de material de referência 

certificado para este tipo de matriz, foram realizados testes de adição e recuperação dos 

analitos. Para isso, foram feitas adições de quantidades adequadas das soluções estoque dos 

metais estudados  para uma concentração (no volume  de 10,0 mL da solução final) de 0,5 µg. 

mL-1 dos metais (o que corresponde a uma concentração de 0,769 µg.mL-1 no volume inicial 

da amostra, ou seja, 6,5 mL)  e 1,0 µg.mL-1 que corresponde a uma concentração de 1,54 

µg.mL-1 no volume da amostra inicial. 
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Os resultados dos testes de adição/recuperação são apresentados nas Tabelas 5.2 a 5.6. 

As recuperações encontradas variaram entre 92 e 106% para os metais estudados. 

Além disso, os resultados para as amostras coletadas em 2010/2011 foram comparados 

com os obtidos após uma digestão ácida também usando FAAS. Os resultados são 

apresentados nas Tabela 5.2 a 5.6. A avaliação estatística desses resultados, utilizando um 

teste t pareado em um nível de confiança de 95%, demonstra que não há diferenças 

significativas entre os dois procedimentos de digestão com base nos resultados para os metais 

estudados. 

 

5.4. Aplicação 

O procedimento de digestão proposto UV foi usado para a determinação de Fe, Zn, 

Mn, Ni e Co em amostras de chorume usando FAAS. Os resultados são apresentados nas 

Tabelas a seguir. 

 

Tabela 5.3. Concentração de Fe (µg.mL-1) e teste de adição/recuperação nas amostras de 

chorume coletadas no aterro sanitário do município de Jequié/Bahia. 

 

Período Foto digestão Digestão ácida 
Recuperação 

(%) 

Teste t 

(Student) 

α = 0,05 

Dez/2010 0,66 ± 0,01 0,62 ± 0,06 - 

Jan/2011 0,70 ± 0,06 0,73 ± 0,04 - 

Fev/2011 0,90 ± 0,06 0,85 ± 0,05 - 

Mar/2011 0,46 ± 0,03 0,50 ± 0,05 - 

Mai/2011 1,81 ± 0,05 1,91 ± 0,05 - 

p = 0,594 

Teste de adição/recuperação na amostra de Maio/2011 

+ 0,5 (0,769) 2,52 ± 0,05 - 92 - 

+1,0 (1,538) 3,44 ± 0,04 - 106 - 
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Tabela 5.4. Concentração de Mn (µg.mL-1) e teste de adição/recuperação nas amostras de 

chorume coletadas no aterro sanitário do município de Jequié/Bahia. 

 

Período Foto digestão Digestão ácida 
Recuperação 

(%) 

Teste t 

(Student) 

α = 0,05 

Dez/2010 3,35 ± 0,04 3,16 ± 0,06 - 

Jan/2011 3,94 ± 0,06 3,68 ± 0,04 - 

Fev/2011 0,13 ± 0,01 0,12 ± 0,05 - 

Mar/2011 1,67 ± 0,02 1,70 ± 0,05 - 

Mai/2011 2,51 ± 0,02 2,55 ± 0,05 - 

p = 0,274 

Teste de adição/recuperação na amostra de Maio 

+ 0,5 (0,769) 3,22 ± 0,03 - 92 - 

+1,0 (1,538) 4,11 ± 0,02 - 104 - 

 

 

 

Tabela 5.5. Concentração de Zn (µg.mL-1) e teste de adição/recuperação nas amostras de 

chorume coletadas no aterro sanitário do município de Jequié/Bahia 

 

Período 
Foto 

digestão 

Digestão 

ácida 
Recuperação (%) 

Teste t 

(Student) 

α = 0,05 

Dez/2010 0,290 ± 0,03 0,297 ± 0,08 - 

Jan/2011 0,230 ± 0,01 0,234 ± 0,05 - 

Fev/2011 0,120 ± 0,01 0,111 ± 0,05 - 

Mar/2011 0,120 ± 0,02 0,118 ± 0,03 - 

Mai/2011 0,190 ± 0,02 0,205 ± 0,09 - 

p = 0,501 

Teste de adição/recuperação na amostra de Maio 2011 

+ 0,5 (0,769) 0,93 ± 0,01 - 96 - 

+1,0 (1,538) 1,65 ± 0,02 - 95 - 
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Tabela 5.6. Concentração de Ni (µg.mL-1) e teste de adição/recuperação nas amostras de 

chorume coletadas no aterro sanitário do município de Jequié/Bahia. 

 

Período Foto digestão Digestão ácida 
Recuperação 

(%) 

Teste t 

(Student) 

α = 0,05 

Dez/2010 0,77 ± 0,04 0,79 ± 0,03 - 

Jan/2011 0,58 ± 0,09 0,54 ± 0,05 - 

Fev/2011 1,50 ± 0,04 1,52 ± 0,03 - 

Mar/2011 0,95 ± 0,04 0,97 ± 0,02 - 

Mai/2011 1,20 ± 0,09 1,25 ± 0,06 - 

p = 0,395 

Teste de adição/recuperação na amostra de Maio 2011 

+ 0,5 (0,769) 1,96 ± 0,05  - 98 - 

+1,0 (1,538) 2,72 ± 0,03 - 99 - 

 

 

 

Tabela 5.7. Concentração de Co (µg.mL-1) e teste de adição/recuperação nas amostras de 

chorume coletadas no aterro sanitário do município de Jequié/Bahia 

 

Período Foto digestão Digestão ácida 
Recuperação 

(%) 

Teste t 

(Student) 

α = 0,05 

Dez/2010 0,39 ± 0,02 0,37 ± 0,03 - 

Jan/2011 0,39 ± 0,01 0,31 ± 0,05 - 

Fev/2011 0,51 ± 0,01 0,57 ± 0,04 - 

Mar/2011 0,45 ± 0,02 0,43 ± 0,04 - 

Mai/2011 0,73 ± 0,02 0,76 ± 0,02 - 

p = 0,815 

Teste de adição/recuperação na amostra de Maio 2011 

+ 0,5 (0,769) 1,45 ± 0,06 - 94 - 

+1,0 (1,538) 2,27 ± 0,04 - 100 - 
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Conforme os dados de pluviosidade por período do ano, constados na Tabela 5.7. 

pode-se avaliar a concentração de Ferro, Cobalto e Níquel em relação à pluviosidade dos 

períodos estudados. Verificou-se que nos meses menos chuvosos Fev/2011 e Maio/2011 

foram obtidos as maiores concentrações de Fe, Co e Ni. E nos meses de Dez/2010 e 

Mar/2011, cuja pluviosidade foi maior entre os períodos, foram encontradas as menores 

concentrações destes metais nas amostras. Essas informações nos direcionam há uma possível 

correlação entre a pluviosidade e o teor de Fe, Co e Ni dissolvidos no chorume do aterro. 

Ao levarmos em consideração os teores de Manganês e Zinco determinados em cada 

período e a pluviosidade correspondente não foi verificada nenhuma correlação entre estas 

duas variáveis. 

 

 

Tabela 5.8. Pluviosidade do município de Jequié/Bahia. 

MÊS/ANO PLUVIOSIDADE (mm)  

Dezembro/2010 112,5 

Janeiro/2011 52,2 

Fevereiro/2011 20,0 

Março/2011 94,0 

Maio/2011 17,2 

 
Fonte: Empresa Baiana de desenvolvimento Agrícola (EBDA)  
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6. CONCLUSÕES 

 

O procedimento proposto tem demonstrado ser uma alternativa simples e eficiente 

para pré-tratamento de resíduos sólidos urbanos amostras de chorume de aterro sanitário para 

a determinação de Fe, Zn, Mn, Ni e Co por FAAS. 

Uma vantagem desse procedimento é o processo de digestão, resultando em uma 

solução levemente alcalina, que pode ser ideal para as análises em que os procedimentos de 

pré-concentração têm de ser realizados após a etapa de digestão. Não utiliza ácido no 

processo, evitando a adição de possiveis contaminantes às amostras. 

Os procedimentos desenvolvidos podem ser aplicados em uma quantidade maior de 

amostras de chorume provenientes não apenas do aterro sanitário de Jequié-Ba, mas também 

de amostras coletadas em outras regiões do Sudoeste da Bahia. 

Ao levarmos em consideração a influência da pluviosidade na concentração dos metais 

presentes no chorume observamos que é possível propor novos estudos para avaliar as 

condições climáticas e a disponibilidade de metais lixiviados dos resíduos sólidos.  
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