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RESUMO 

 

 

No presente estudo foi realizada a otimização multivariada de um processo de quantificação 

de cádmio a partir de amostras de chorume, utilizando espectrometria de absorção atômica 

após pré-concentração por extração em fase sólida. O procedimento desenvolvido baseia-se 

na extração de cádmio utilizando uma resina Amberlite XAD-4 modificada com ácido 3,4-di-

hidroxibenzoico. O sistema de pré-concentração é baseada na extração em fase sólida do 

metal em minicoluna e eluição com 1,0 mol L
-1

 de ácido clorídrico, seguida da sua 

determinação. Variáveis associadas com o desempenho do sistema de pré-concentração, tais 

como pH, vazão de amostragem e concentração do tampão, foram otimizadas usando uma 

matriz de Doehlert. Duas ferramentas de modelagem (regressão por mínimos quadrados e 

rede neural artificial) foram aplicadas e seus desempenhos comparados. O método 

desenvolvido proporciona um fator de pré-concentração igual a 9,0; limite de detecção (3sb) 

de 0,72 µg L
-1

, expressa como a precisão de 4,0 e 6,4% desvio padrão relativo (RSD%, n = 4, 

5.0 e 20.0 µg L
-1

). O procedimento foi aplicado para determinar cádmio no chorume coletado 

do aterro municipal de Jaguaquara (Bahia/ Nordeste/ Brasil). As concentrações de cádmio nas 

amostras foram 2,57-7,99 µg L
-1

. A exatidão das determinações de Cd foi avaliada pelo teste 

de adição/recuperação e obteve-se um valor de 112%. A análise ambiental realizada compõe o 

registro das concentrações de Cd em efluentes (chorume), proveniente de aterro sanitário da 

região sudoeste da Bahia, região Nordeste do Brasil e integra a base científica de informações 

para subsidiar planejamento, gestão e monitoramento de sistemas de tratamento de lixiviado 

de aterro sanitário. 

 

 

Palavras-chaves: FAAS, Planejamento Doehlert, Regressão por mínimos quadrados, Redes 

Neurais Artificiais. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present work a multivariate optimization of a procedure for cadmium quantification 

from leachate samples using flame atomic absorption spectrometry after preconcentration 

using solid phase extraction is proposed. The developed procedure is based on cadmium 

extraction using an Amberlite XAD-4 minicolumn modified with 3,4-di-hidroxibenzoic acid. 

The preconcentration system is based on the solid-phase extraction of the metal into the 

minicolumn and elution with 1.0 mol L
-1

 hydrochloric acid, followed by its determination. 

Variables associated with the preconcentration system performance, such as pH, sampling 

flow rate and buffer concentration, were optimized using a Doehlert matrix. Two modeling 

tools (last square regression and artificial neural network) were applied and their 

performances were compared. The developed method provides a pre-concentration factor 

equal to 9.0 along with limit of detection (3sb) of 0.72 µg L
-1

, precision expressed as 4.0 and 

relative standard deviation of 6.4% (RSD%, n = 4, 5.0 and 20.0 µg L
-1

). The procedure was 

applied to determine cadmium in leachate collected from the municipal landfills of 

Jaguaquara city (Bahia/Northeastern/Brazil). The concentrations of cadmium in samples were 

2.57 to 7.99 µg L
-1

. Accuracy was accessed by spike/recovery testes obtaining a value of 

112%. The environmental analysis conducted composes the  registration of Cd concentrations 

in effluents (leachate) from the landfill southwest region of Bahia, northeastern Brazil and 

integrates the scientific base of information for grant of planning, management and 

monitoring systems treatment of landfill leachate. 

 

Key-words: FAAS, Doehlert design, last square regression, artificial neural network 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As populações humanas crescem anualmente e consequentemente, aumenta-se o 

consumo de recursos naturais. Esses dois fatores, crescimento populacional e aumento do 

consumo, aliados ao fato das civilizações humanas culturalmente se organizarem em cidades, 

causam diariamente produção em massa de resíduos sólidos. Assim, o descarte final dos 

resíduos se tornou um problema de escala global, haja vista a preocupação com locais 

adequados para deposição.  

Na maioria das cidades brasileiras, o descarte dos diversos tipos de materiais que 

compõem o lixo doméstico é realizado por duas formas: lixões e aterros sanitários 

(ABRAPEL, 2010). Os lixões constituem locais inadequados de despejo, pois, geram um 

passível capaz de causar impactos negativos ao meio ambiente. Nos lixões, os materiais são 

descartados sem nenhum tipo de cuidado prévio ou posterior e causam vários problemas, 

como a contaminação do solo por líquidos percolados, produção de odores pela matéria 

orgânica em decomposição, proliferação de doenças e vetores.  

Os aterros sanitários por sua vez, são espaços mais adequados para o descarte dos 

resíduos, pois possuem melhor viabilidade na disposição final dos materiais. Os aterros são 

construídos com base em projetos de engenharia, no intuito de minimizar os impactos 

ambientais negativos. Em um aterro ideal, o lixo orgânico é separado dos materiais recicláveis 

e colocado em células, construídas com metodologias para revestimento do terreno, drenagem 

de líquidos e gases. Posteriormente, o lixo é compactado e coberto com uma nova camada de 

terra diariamente ou até em menor tempo, a depender do fluxo de resíduos no aterro.  

Apesar de todas as medidas e cuidados com o ambiente, os aterros geram um líquido 

escuro denominado chorume que é formado pela decomposição por via aeróbia e anaeróbia 

dos resíduos orgânicos, somados as águas de origem pluvial que percolam no solo e juntam-se 

ao lixo. A contaminação do solo, ar ou água por compostos como o chorume é extremamente 

prejudicial ao meio ambiente (CELERE et al, 2007; LEITE et al, 2004). Esse líquido deve 

então ser coletado e depositado em local adequado, para que sejam aplicados processos de 

tratamento que diminuam o potencial poluidor. Caso contrário, o chorume pode depositar-se 

no fundo do aterro e/ou lixão, percolar através do solo e contaminar águas subterrâneas nas 

proximidades.  

Os metais potencialmente tóxicos podem formar complexos com a matéria orgânica e 

serem carreados no chorume até os lençóis freáticos ou águas superficiais, afetando 

negativamente as comunidades biológicas e o ecossistema. O Cádmio (Cd), por exemplo, 
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pode ser lançado em resíduos e/ou efluentes contaminados, dentre esses, destaca-se o 

lixiviado de aterro sanitário. O metal Cd possui diversos efeitos tóxicos aos seres humanos e 

outros animais, provocando diversos efeitos nocivos à saúde. 

Dentre os tipos de metais presentes na complexa matriz do chorume, o Cd é difícil de 

quantificar por meio da espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS), pois o limite 

de quantificação do instrumento analítico não é suficientemente baixo. Além disso, as 

dificuldades aumentam devido a: perdas por volatilidade deste analito quando a amostra é 

digerida por aquecimento em sistemas abertos, aos baixos níveis de concentração do metal 

nas matrizes analisadas e a ocorrência dos efeitos de matriz. Assim, o pré-tratamento das 

amostras exige uma etapa de pré-concentração. Esse procedimento possibilita quantificar o 

Cd por meio da FAAS. A técnica de extração em fase sólida (SPE - Solid Phase Extraction), é 

um dos métodos de pré-concentração comumente utilizado em análise ambiental.  Na SPE 

para elementos traços há o enriquecimento do analito na amostra após as etapas do 

procedimento, possibilitando a leitura por FAAS (DEL-FABRO, 2007).  

No trabalho com SPE é possível utilizar metodologias de planejamento experimental 

multivariadas, como o planejamento Doehlert, na busca das condições ótimas de extração. O 

uso dessa metodologia possibilita aperfeiçoar simultaneamente respostas que são 

influenciadas por combinações dos níveis dos fatores (BEZERRA, 2008). Ao ajustar funções 

matemáticas aos resultados obtidos pela combinação de diferentes níveis de fatores, cria-se a 

possibilidade de predizer como será o resultado e as influências de cada fator em determinado 

experimento. Fundamentalmente, verifica-se a forma mais eficiente na combinação dos 

fatores que produzem a melhor resposta, seja de um processo ou na melhoria das 

características de um produto. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Os resíduos sólidos são definidos pela Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, como 

material, substância ou objeto resultante do descarte de atividades humanas, cuja destinação 

final é em estado semissólido ou sólido (BRASIL, 2010). O objetivo primordial dessa 

legislação, além de definir resíduos sólidos é fomentar ações de redução, não geração, 

tratamento e reutilização dos mesmos. Preconiza também o fomento a destinação final 

adequada dos rejeitos de forma a não contaminar o ambiente. Essa legislação é considerada 

um marco brasileiro nesta área, pois institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, 

que abrange todo o território nacional. A PNRS abarca questões estruturantes no que diz 

respeiro a disposição dos resíduos sólidos em todos os âmbitos federativos: municipal, 

estadual e federal. 

Na produção dos diversos bens, como por exemplo, os de consumo e capital, a Lei 

12.305/2010 estabelece que uma das formas de diminuir o impacto dos futuros rejeitos, é o 

princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Segundo esse 

princípio, todos têm responsabilidade: fabricantes, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, agentes públicos responsáveis pela limpeza e destinação adequada, a fim de 

que os impactos ambientais sejam minimizados ou evitados (BRASIL, 2010).  

Além da legislação citada acima, a Lei Nacional de Saneamento Básico (Nº 

11.445/07), também estabelece instrumentos para controle, intervenção e precaução no que 

tange a poluição ambiental por resíduos sólidos, dentre eles, a saber: 

 

 Planos de resíduos sólidos; 

 Inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

 Coleta seletiva, logística reversa e outras ferramentas de implementação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 Incentivo as associações e/ou cooperativas de catadores; 

 Monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

 Cooperação técnica e financeira tipo Parceria Pública Privada (PPP) no 

desenvolvimento de novos produtos, processo, formas reciclagem, 
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reutilização, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos; 

 Educação ambiental. 

 

Nota-se que a legislação brasileira possui instrumentos fundamentais para gestão dos 

resíduos sólidos, no entanto, a realidade dos depósitos municipais de resíduos sólidos da 

maior parte das cidades brasileiras, está em desconformidade com a legislação. O que se 

observa é inexistência de plano de manejo de resíduos sólidos e nenhum tipo de ação de 

reciclagem, coleta seletiva e fiscalização. No Brasil, o que ocorre realmente com a destinação 

final dos resíduos sólidos é um grave problema. No ano de 2010, segundo o panorama de 

resíduos sólidos do Brasil (ABRAPEL, 2010), 42,4% do volume total de lixo produzido 

(22.962.948 toneladas/ano), não tinha destinação adequada, ou seja, em aterro sanitário ou 

controlado. Há ocorrência de lixões, onde os resíduos são depositados de qualquer maneira, 

sem passar por tratamentos ou cuidados que diminuam o potencial poluidor, contaminando os 

solos, os leitos de riachos, rios, lençóis freáticos e, até mesmo, o ar, através da queima 

inadequada da massa de lixo. A iniciativa mais recente para fiscalizar e monitorar os aterros 

sanitários é a criação de consórcio intermunicipal. Nesse modelo de empreendimento, dois ou 

mais municípios irão compartilhar a mesma área para disposição final de resíduos sólidos, 

somando-se os recursos para aplicação de medidas preventivas contra danos ambientais, 

assim como, às de operacionalização do aterro sanitário conforme a legislação. 

No que concerne à classificação dos resíduos sólidos, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) classifica em dois grandes grupos: classe I – perigosos e classe II – 

não perigosos. Na classe II ainda ocorre uma subdivisão, classe II inerte e classe II não inerte 

(ABNT, 2004). A classificação é baseada na cadeia produtiva ou atividade meio que deu 

origem ao produto, somado a sua constituição química, de acordo com a nocividade à saúde e 

meio ambiente. Outra classificação sugerida é a de D’Almeida e Vilhena (2000), tal 

classificação é apresenta abaixo: 

 Domiciliar: originário na vida diária das residências, constituído de restos de 

alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral etc.; 

 Comercial: originário nos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais 

como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas etc.  

 Público: originário dos serviços de limpeza urbana, incluindo resíduos de varrição, 

limpeza de praias, limpeza de galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvores etc.; 
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 Industrial: originário de atividades dos diversos ramos da indústria, tais como 

metalúrgica, química, petroquímica, farmacêutica, alimentícia etc. Esse tipo de resíduo é 

bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou 

ácidos, fibras, metais, escórias etc. 

 Agrícola: originário de atividades agrícolas e da pecuária. Incluem embalagens de 

fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, resto de colheita etc. 

 

Percebe-se mediante a classificação dos tipos de resíduos sólidos, que se o princípio da 

reciclagem e reutilização fossem amplamente aplicados, ocorreria significativamente uma 

redução da quantidade de resíduos sólidos descartados. Alguns materiais presentes no lixo 

domiciliar, por exemplo, podem gerar adubo e/ou biogás, assim como parte do lixo agrícola, 

rações e resto de colheita. O lixo comercial por sua vez, geralmente é formado por vários 

tipos de papel e prontamente passível de ser reciclado. Assim, o volume enviado a um aterro 

seria o mínimo. 

No atual modelo de gestão de resíduos sólidos, a quantidade de aterros sanitários 

necessários para comportar o volume de lixo produzido, é elevada, assim como, os  problemas 

que os mesmos causam ao meio ambiente.  Desta forma, a busca por soluções, mais uma vez, 

perpassa por ações de reciclagem, reutilização de produtos e desenvolvimento de novas 

tecnologias de reaproveitamento, através de fomento dos órgãos públicos responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 

2.2. ATERROS SANITÁRIOS 

 

No Brasil, a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no ano de 2010 

correspondia à cerda de 57,6% (ABRAPEL, 2010). Em toneladas, esse percentual é da ordem 

de 31.194.948 t/ano. Nos dados regionais, o Nordeste ocupa a segunda colocação em 

produção de RSU, perdendo apenas para o Sudeste do país. Na Europa a produção de resíduos 

sólidos é cerca de 1,1 bilhões de toneladas ano (ROCHA et al, 2011). No entanto, a 

disposição final adequada em aterro sanitário, por exemplo, em Portugal chega a 65% do 

rejeito produzido pelo país. Diante disso, evidencia-se que apesar da maior produção de RSU 

nos países da Europa, a destinação final é mais adequada do que a do Brasil.  

Por diversos fatores, no Brasil ainda permanecem em uso os lixões. Na região 

Nordeste, por existir a maioria dos municípios de baixa renda, o problema ainda é maior. 

Muitos municípios justificam a falta de recursos para implantação e operacionalização de 
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aterros sanitários como um obstáculo a ser ultrapassado. No entanto, é de conhecimento 

comum que os lixões são locais sem controle ao tipo de resíduos e medidas preventivas de 

segurança, bem como, que causam impactos ambientais negativos, pois a deposição 

inadequada do lixo contamina o ar, o solo e os leitos d’águas subterrâneos ou superficiais 

(LEITE et al. 2004). 

Os aterros sanitários são na atualidade uma solução viável e utilizada em diversos 

países. Aliados a mecanismos de coleta seletiva, reciclagem e reutilização, o despejo final no 

aterro seria o mínimo possível, ou somente resíduos orgânicos passíveis de decomposição 

rápida. Um aterro é um equipamento projetado para receber e tratar os diversos tipos de lixo 

produzidos pelos habitantes de uma cidade, ou até mesmo de várias cidades, quando é 

construído em sistema de consórcio intermunicipal. Além disso, são necessários estudos de 

engenharia no intuito reduzir os impactos causados ao meio ambiente. Os aterros são 

considerados uma das técnicas mais seguras e de mais baixo custo na destinação final de 

resíduos sólidos urbanos (CONDER, 1998). 

Em termos de vida útil, um aterro é preferencialmente projetado para durar de 10 a 20 

anos, de acordo ao tamanho da população, previsão de crescimento do número de habitantes, 

tipo de resíduo, dentre outras características. Durante a utilização do aterro e até 

posteriormente ao seu fechamento, é necessário o monitoramento ambiental, haja vista que no 

processo de decomposição dos resíduos sólidos formam-se gases e líquido percolado 

(chorume), que são poluentes. Desta forma, a construção e operacionalização exigem 

cuidados, como impermeabilização do solo, sistema de drenagem de gases e líquidos, a fim de 

evitar contaminação (CONDER, 1998).  
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Tabela 1. Comparação entre as principais características de um aterro sanitário e um lixão, 

segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia – CONDER. 

Característica Aterro Lixão 

Recepção dos 

resíduos 

Entrada restrita a veículos 

devidamente cadastrados, desde que 

contenham apenas resíduos 

permitidos para aquele aterro. 

Sem qualquer controle de entrada de 

veículos e resíduos. 

Controle de entrada Pesagem, procedência, composição 

do lixo, horário de entrada e de saída 

dos veículos são observados. 

Não dispõe de controle de pesagem, 

horário, procedência, etc. 

Impermeabilização Antes da utilização da célula, o local 

é devidamente impermeabilizado 

seguindo critérios que vão depender 

das características do solo e do clima. 

O lixo é depositado diretamente 

sobre a camada de solo, podendo 

provocar danos ao meio ambiente e à 

saúde. 

Deposição A deposição deve ser feita seguindo 

critérios técnicos definidos, tais 

como: resíduos dispostos em 

camadas compactadas, com 

espessura controlada, frente de 

serviço reduzida, taludes com 

inclinação definida. 

Na maioria das vezes não há sequer 

um trator de esteira para conformar o 

lixo. 

Drenagem Possuem dispositivos para captação e 

drenagem do líquido resultante da 

decomposição dos resíduos 

(chorume), evitando a sua infiltração 

no local, e o livre escoamento para os 

corpos receptores (riacho, rios, etc.) 

Não possui dispositivos para 

drenagem interna, possibilitando 

maior infiltração do chorume na sua 

base ou o escoamento superficial sem 

qualquer controle. 

Cobertura É feita diariamente com camada de 

solo, impedindo que o vento carregue 

o lixo e afastando vetores de 

doenças. Reduzindo a produção de 

chorume (menor infiltração das águas 

de chuva) 

A exposição do lixo permite a 

emissão de fortes odores, o 

espalhamento de lixo leve, além de 

atrair vetores de doenças (ratos, 

urubus, moscas, etc.). 

Acessibilidade Acesso restrito às pessoas 

devidamente identificadas. O aterro 

deve ser bem cercado para impedir 

invasões. 

Além de pessoas não autorizadas, 

adentram nos lixões os animais por 

falta de cerca e fiscalização. 

Impacto visual É amenizado com a construção de 

um "cinturão verde" com espécies 

nativas da região que ainda serve de 

abrigo para predadores de alguns dos 

vetores. 

Visual impactado, área degradada e 

desagradável aos nossos olhos. 

Fonte: CONDER, 1998. 

 

Nota-se claramente que as vantagens do aterro sanitário são inúmeras em relação ao 

lixão. As características que o aterro possui o tornam uma solução viável e de baixo impacto. 

Porém, segundo o Ministério Público do Estado da Bahia (2007), antes de se construir um 

aterro e durante sua operação, existem parâmetros/condições que são importantes para 
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avaliação da qualidade ambiental do local onde será implantado o aterro, ou onde já está em 

operação. A tabela abaixo elenca quais são as condições ideais preconizadas pelo MP-BA. 

 

Tabela 2. Parâmetro e/ou condições necessárias para avaliação da qualidade ambiental de um 

aterro sanitário.  

Parâmetro/Característica Descrição 

Coordenada geográfica Permite a localização do ponto de disposição final através de GPS, 

geralmente a 5 km dos centros urbanos. 

Declividade da área Parâmetro com fortes implicações operacionais: alta declividade 

representar maior dificuldade para conformação da massa de lixo, 

maior facilidade para o escoamento superficial do chorume e maior 

dificuldade de acesso à célula nos períodos chuvosos. Média 

declividade apresenta estes mesmos problemas em menor escala e a 

baixa declividade representa a situação mais favorável ao manejo de 

resíduos. 

Ocupação de Áreas de 

Preservação Permanente – 

APP 

É proibida por Lei, conforme determinam o Código Florestal Brasileiro 

e as Resoluções CONAMA nº 302 e 303/02. 

Proximidade de residências Quanto maior a distância do ponto de lixo para as residências, tanto 

mais favorável é a situação. 

Queima a céu aberto Prática proibida por Lei, conforme determina o artigo 140, Inciso II do 

Regulamento da Lei Estadual 7799/01 aprovado pelo Decreto 7967/01.  

Resíduos de Serviço de 

Saúde 

Implica em grave risco à saúde dos trabalhadores da limpeza urbana, 

assim como à dos catadores. 

Presença de resíduos de 

construção civil 

É proibida pela Resolução CONAMA nº 307/02. Embora sejam inertes, 

eles ocupam grande volume, comprometendo a vida útil do 

empreendimento e prejudicando a compactação dos resíduos. 

Presença de resíduos de 

abate 

Atrai vetores de doenças como moscas para a área do empreendimento 

e seu entorno, além de atrair a presença de urubus. De igual forma, 

diminuem a vida útil do aterro, prejudicam a compactação dos resíduos 

e apresentam o risco da danificar as mantas plásticas. 

Presença de resíduos não 

urbanos 

Compromete a vida útil do aterro e pode representar o acréscimo de 

poluentes para os quais o aterro não tenha sido projetado e não tenha 

capacidade de tratamento. 

Recobrimento do lixo O recobrimento sistemático, além de diminuir o impacto visual 

negativo destes ambientes, minimiza a geração de maus odores, a 

presença de urubus, moscas, mosquitos, ratos e outros vetores. 

Tratamento dos efluentes 

líquidos 

Mecanismo tecnológico disponível nos aterros sanitários 

convencionais. Sua função, na maioria das vezes, é a redução de carga 

orgânica do chorume que será lançado, posteriormente, em corpo 

hídrico. 

FONTE: MP/BA, 2007. 
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2.3. GERAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO CHORUME  

 

A contaminação do solo, ar ou água por compostos com elevadas cargas de poluentes 

é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Dentre as substâncias complexas com esta 

potencialidade, destaca-se o chorume. Segundo algumas pesquisas (CELERE et al, 2007; 

LEITE et al, 2004; OLIVEIRA e JUCÁ, 2004; SERAFIM et al, 2003), o chorume é um 

líquido escuro formado por processos de decomposição da matéria orgânica, contém altas 

concentrações de compostos que podem contaminar o ambiente, pois são tóxicos a diversas 

espécies. 

O chorume é formado nos depósitos de lixo por três fontes: umidade presente no lixo 

somado a baixas umidades em períodos chuvosos; água produzida na decomposição que 

escorre no solo; e por bactérias através de ação enzimática que formam líquidos oriundos da 

decomposição orgânica (SERAFIM et al, 2003). Esta produção conjunta ocorre 

concomitantemente nas células de um aterro sanitário. 

No que concerne à composição físico-química e microbiológica do chorume, estudos 

informam que é variável de acordo com a origem, idade e fase de decomposição do material 

disposto originalmente (OLIVEIRA e JUCÁ, 2004). A composição do chorume sofre extrema 

variação por fatores como pluviosidade, tempo de deposição e características do despejo 

(CELERE et al 2007). Porém, estudos demonstraram (CELERE et al, 2007; LEITE et al, 

2004; OLIVEIRA e JUCÁ, 2004; SERAFIM et al, 2003) que na constituição do chorume as 

concentrações de sólidos suspensos são altas, assim como, são elevadas as quantidades de 

compostos inorgânicos, metais pesados, compostos orgânicos e substâncias metabolizadas por 

microrganismos, como carboidratos, proteínas e gorduras. 

Esse líquido escuro possui outras características próprias que são fundamentais no seu 

estudo: pH ácido ao incorporar alta quantidade de água precipitada, alta demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), elevada carga de metais e 

nutrientes, características comuns da fase ácida do chorume (HAMADA, 1997). Valores 

elevados de DBO e DQO são tóxicos aos seres vivos aquáticos, pois interferem nos processos 

bioquímicos se um substancial volume de chorume entrar em contato com lagos, riachos, rios, 

dentre outros corpos d’água (SERAFIM et al, 2003). 

Sobre a composição química do chorume, Kulikowska e Klimiuk (2008) verificaram a 

influência da idade do aterro sobre a composição de lixiviado coletado em Wysieka, próximo 

a Bartoszyce na Polônia. A pesquisa foi realizada com base em quatro anos de monitoramento 

ambiental. A conclusão demonstrou que os principais poluentes no chorume foram compostos 
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orgânicos e amônia. Observou-se que com o aumento da idade do aterro, a flutuação na 

concentração de matéria orgânica no chorume era decrescente, bem como, que outros índices 

como de fósforo, cloretos, cálcio, magnésio, sulfatos, sólidos dissolvidos, metais tóxicos são 

variáveis de acordo a sazonalidade, ou seja, dependem muito mais da época do ano do que a 

idade do aterro.  

Percebe-se que a dinâmica de degradação do resíduo sólido influencia diretamente na 

composição química do chorume. Segundo Segato e Silva (2000), dentre os íons, existem 

aqueles que são os principais componentes do chorume. Por existir elevada variabilidade de 

tipos de embalagens depositadas nos aterros - ferrosas e/ou não ferrosas - essas embalagens 

são consideradas as principais fontes de metais encontrados no lixiviado (SEGATO e SILVA, 

2000). 

 

Tabela 3. Principais íons presentes no chorume e possíveis fontes. 

Íons Fontes 

Na
+
, K

+
, Ca

+2
, Mg

+2
 Material orgânico, entulhos de construção, cascas 

de ovos. 

PO4
-3

, NO3
-
, CO3

-2
 Material orgânico 

Cu
+2

, Fe
+2

, Sn
+2

 Material eletrônico, latas, tampas de garras. 

Hg
+2

, Mn
+2

 Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas 

fluorescentes. 

Ni
+2

, Cd
+2

, Pb
+2

 Baterias recarregáveis (celular, telefone sem fio, 

automóveis) 

Al
+3

 Latas descartáveis, utensílios domésticos, 

cosméticos, embalagens, Laminadas em geral. 

Cl
-
, Br

-
, Ag

+
 Tubos de PVC, negativos de filmes e raios-X. 

As
+3

, Sb
+3

, Cr
+3

 Embalagens de tintas, vernizes, solventes 

orgânicos. 

FONTE: SEGATO e SILVA, 2000. 

 

Um dos maiores problemas dos metais potencialmente tóxicos presentes no chorume, 

é sua capacidade de formar quelatos ou complexos organometálicos, por reações de 

complexação com as moléculas orgânicas. Esses complexos possuem facilidade em ser 

transportados em diversos contaminantes orgânicos (ANDRADE, 2002). No aterro jovem, 

que está na fase acidogênica, ocorrem processos de complexação das espécies metálicas. Já 
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durante a fase metanogênica, a elevação do pH favorece a precipitação dos metais 

(ANDRADE, 2002). 

A análise quantitativa dos compostos presentes nos efluentes é definida pela 

Resolução 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). A referida Lei 

dispõe sobre os padrões e condições para lançamento e/ou emissões de efluentes. Segundo a 

norma, os efluentes de quaisquer fontes poluidoras somente poderão ser lançados diretamente 

nos corpos receptores após o devido tratamento e obedecendo às condições, padrões e 

exigências dispostos nas normas aplicáveis (BRASIL, 2011). O chorume, por ser um efluente 

líquido, enquadra-se no disposto nessa resolução. Assim, deve ser analisado 

quantitativamente os seus componentes químicos, a fim de estarem de acordo à resolução, 

antes de ser lançado em corpos hídricos. 

 

Tabela 4. Padrões de lançamento de efluente, de acordo a Resolução CONAMA 430/2011, 

padrões inorgânicos. 

Parâmetros inorgânicos Valores máximos 

Arsênio total        0,5 mg/L As 

Bário total       5,0 mg/L Ba 

Boro total       (Não se aplica para águas salinas) 5,0 mg/L B 

Cádmio total       0,2 mg/L Cd 

Chumbo total       0,5 mg/L Pb 

Cianeto total       1,0 mg/L CN 

Cianeto livre       (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido     1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente      0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente      1,0 mg/L Cr+3 

Estanho total       4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido      15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total       10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido      1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total       0,01 mg/L Hg 

Níquel total       2,0 mg/L Ni, N amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total       0,1 mg/L Ag 

Selênio total       0,30 mg/L Se 

Sulfeto        1,0 mg/L S 

Zinco total                   5,0 mg/L Zn 

FONTE: Resolução CONAMA 430/2011. 
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Tabela 5. Padrões de lançamento de efluente, de acordo a Resolução CONAMA 430/2011, 

parâmetros orgânicos. 

 

Parâmetros Orgânicos Valores máximos 

Benzeno       1,2 mg/L 

Clorofórmio      1,0 mg/L 

Dicloroeteno       1,0 mg/L 

Estireno       0,07 mg/L 

Etilbenzeno       0,84 mg/L 

Fenóis totais       0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de carbono     1,0 mg/L 

Tricloroeteno       1,0 mg/L 

Tolueno       1,2 mg/L 

Xileno        1,6 mg/L 

FONTE: Resolução CONAMA 430/2011. 

 

Dentre os mecanismos mitigadores da toxidez do chorume adotados nos aterros 

sanitários do Brasil, as redes de drenos coletores são as comumente utilizadas. Nesse tipo de 

tubulação o percolado é reunido e levado a lagoas de tratamento.  Primariamente, o percolado 

deve ser levado à lagoa anaeróbica onde bactérias vão atacar a parte orgânica, provocando a 

biodegradação. Depois o chorume é recolhido a uma lagoa facultativa para tratamento 

aeróbico e anaeróbico (SERAFIM et al, 2003).  Após ser submetido a esses processos 

bioquímicos, seu potencial poluidor é menor. Pesquisas demonstram que o chorume é mais 

agressivo comparado com o esgoto doméstico. Admite-se que o chorume deve ser submetido 

a tratamentos com degradação microbiológica mais severa do que o esgoto, pois contém 

maior concentração de compostos danosos ao ambiente (SERAFIM et al, 2003; CELERE et 

al 2007). 

 

2.4. CÁDMIO  

 

O cádmio é um metal do grupo 12 da tabela periódica, possui símbolo Cd, número 

atômico 48 e massa atômica igual a 112,4. Sua descoberta ocorreu em 1817 por Friedrich 

Strohmeyer na Alemanha, país que foi o principal produtor do metal durante um século. Sua 

coloração pode ser branco azulado, prata-esbranquiçado ou metálico lustroso. É encontrado 
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geralmente em minas de zinco, pois quase sempre estão associados. Na crosta terrestre sua 

abundância estimada é de 0,1 a 0,2 ppm (ATSDR, 1997; MEDITEXT, 2001). 

  

Tabela 6. Principais propriedades físico-químicas do cádmio metálico. 

Propriedade Cádmio metálico 

Cor Prata esbranquiçada 

Ponto de fusão (ºC) 320,9 

Ponto de ebulição (ºC) 767,0 

Densidade relativa 8,65 g/cm
3
 a 25ºC 

Solubilidade em H2O Insolúvel 

Solubilidade em outros líquidos Solúvel em ácidos e solução de nitrato de amônio 

e ácido sulfúrico quente. 

Pressão de vapor 1 mmHg a 394ºC 

Temperatura de autoignição 250ºC 

FONTE: ATSDR, 1997. 

 

O cádmio é utilizado principalmente na indústria, podendo ser elencado cinco 

principais usos: recobrimento de aço e do ferro, estabilizador para cloreto de polivinila (PVC), 

em pigmentos para plásticos e vidro, composição de baterias recarregáveis e ligas 

(CARDOSO e CHASIN, 2001). Por possuir resistência à corrosão, esse metal é utilizado no 

recobrimento de outros materiais metálicos, a fim aumentar a durabilidade das peças de 

diversos equipamentos. Na indústria de plásticos o sulfito de cádmio é utilizado em misturas 

com pigmentos para formar as cores amarela e vermelha. O uso do cádmio como componente 

de baterias se faz notadamente em baterias níquel-cádmio que na atualidade abastecem 

diversos equipamentos eletrônicos.  

A contaminação ambiental por cádmio acontece de forma natural e antropogênica. 

Diversas são as fontes de poluição por atividades humanas. As atividades de mineração, 

consumo e a disposição final de produtos que utilizam cádmio são as principais fontes de 

contaminação ambiental (CARDOSO e CHASIN, 2001). As formas naturais de contaminação 

estão geralmente associadas a atividades vulcânicas e erosão de rochas. Essas emissões 

naturais segundo estimativas são da ordem de 1 a 70 t/ano (CADMIUM ASSOCIATION, 

2012). 

A contaminação do solo por cádmio ocorre de maneira geral por resíduos sólidos. 

Dentre os resíduos com potencial contaminante, cita-se: resultantes da produção de ligas, 

manufatura de produtos contendo cádmio, resíduos de cimento, resíduos de lixo municipal 
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(CARDOSO e CHASIN, 2001). Assim, nos dias atuais, pela falta de aplicação da legislação 

existente – Lei Nº 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos – não existe um 

sistema nacional eficiente na coleta de baterias Ni-Cd. 

O cádmio possui diversos efeitos tóxicos aos seres humanos e outros animais. Data-se 

que a partir de 1950 foram reconhecidos os riscos à saúde que a exposição ao cádmio pode 

causar (CARDOSO e CHASIN, 2001). As pessoas que trabalham em mineração de zinco e 

indústrias que utilizam compostos a base desse metal possuem risco ocupacional de 

contaminação. Os produtos que têm cádmio em sua composição, por exemplo, as tintas, 

esmaltes e ligas, podem ser fontes de contaminação para alimentos ou bebidas. 

Dentre os efeitos nocivos à saúde causados pela exposição ao cádmio e seus 

compostos derivados, notadamente fumos ou materiais gasosos, destacam-se as doenças 

pulmonares – crônicas e enfisema, distúrbios renais, anemias, problemas no fígado, 

debilitação de ossos, entre outras doenças (ASTDR, 1997). Outra problemática na relação do 

cádmio e os resíduos sólidos é a questão da incineração de produtos que contém esse metal. A 

crescente realização desse procedimento pode levar a um aumento de emissões gasosas de 

cádmio para o meio ambiente, aumentando o risco à saúde humana (CADMIUM 

ASSOCIATION, 2012).  

 

2.5. PLANEJAMENTO DOEHLERT E METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE 

RESPOSTA. 

 

O planejamento experimental é uma etapa fundamental no desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas, pois possibilita delinear o trabalho da forma mais eficiente. Dentre os 

planejamentos, o Doehlert é um dos mais utilizados na atualidade. Tal planejamento surgiu no 

ano de 1970, através do pesquisador David Doehlert (DOEHLERT, 1970). 

 Na realização dos estudos de planejamento com a matriz Doehlert o número de 

ensaios necessários é denominado (N) e os fatores (k). Assim, o número de experimentos 

necessários é igual a N=k
2
+k+pc (FERREIRA e TEÓFILO, 2006). O pc é o número de 

experimentos no ponto central, geralmente um ou mais.  

O designer Doehlert possui características singulares, dentre as quais: uniformidade na 

distância entre os pontos do experimento e o centro; possibilidade de deslocamento na região 

experimental – mobilidade e repetição de pontos amostrados (FERREIRA et al, 2007; 

BEZERRA et al, 2008); necessidade de poucos experimentos; planejamento sequencial para a 
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(a)    (b)    (c)   

X1 X2  X1 X2 X3  X1 X2 X3 

0 0  0 0 0  0 0 0 

1 0  0 -1 0  1 0 0 

0.5 0.866  1 0 0  0.5 0.866 0 

-1 0  0 1 0  0.5 0.289 0.817 

-0.5 -0.866  -1 0 0  -1 0 0 

0.5 -0.866  -0.5 -0.5 0.707  -0.5 -0.866 0 

-0.5 0.866  0.5 -0.5 0.707  -0.5 -0.289 -0.817 

   0.5 0.5 0.707  0.5 -0.866 0 

   -0.5 0.5 0.707  0.5 -0.289 -0.817 

   -0.5 -0.5 -0.707  -0.5 0.866 0 

   0.5 -0.5 -0.707  0 0.577 -0.817 

   0.5 0.5 -0.707  -0.5 0.289 0.817 

   -0.5 0.5 -0.707  0 -0.577 0.817 

 

região ótima da resposta e possibilidade de escolha de níveis diferentes de cada fator 

(BEZERRA et al, 2008).  

O delineamento experimental formado em uma matriz Doehlert é gerado a partir de 

figuras geométricas. As formas de projeção das figuras podem mudar de acordo a quantidade 

de variáveis e níveis escolhidos. O planejamento para otimização duas variáveis forma um 

hexágono regular com um ponto central (FERREIRA e TEÓFILO, 2006), para três fatores 

uma forma geométrica de cuboctaedro que pode ser projetada de duas formas, face triangular 

ou quadrada (BEZERRA et al, 2008).  

O planejamento Doehlert é um designer de segunda ordem, ou seja, quadrático. É 

utilizado como um método de combinação multivariado, geralmente até três fatores ou 

variáveis independentes. Podem-se utilizar diferentes níveis para cada fator, notadamente são 

utilizados três níveis: o mais alto, o mais baixo e o centro (BRERETON e ARAÚJO, 1996). 

No ponto central do experimento podem ocorrer três repetições para calcular o erro 

experimental ou desvio padrão. Abaixo é demonstrado uma matriz Doehlert para duas 

variáveis e duas matrizes para três variáveis. 

 

Tabela 7. Matriz Doehlert (a) para duas variáveis, (b) para três variáveis na projeção um, (c) 

para três variáveis na projeção dois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: BEZERRA, 2008. 

 

Além das vantagens citadas anteriormente, o uso de planejamentos experimentais 

multivariados, como o Doehlert, possibilita aperfeiçoar simultaneamente respostas que são 

influenciadas por combinações de fatores. Na realização de uma pesquisa, combinar 

diferentes níveis de variáveis possibilita predizer como será o resultado e as influências de 
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cada fator em determinado nível. Esse tipo de metodologia apresenta imensa vantagem:  

economia de tempo e material, consequentemente, de custos (FERREIRA et al, 2003).  

O planejamento multivariado em conjunto com análises estatísticas é aplicado na 

geração da superfície de resposta (BARBETTA e LEHRER, 2001). Essa metodologia 

possibilita visualizar o ótimo de um experimento ou conjunto dele. Fundamentalmente, 

verifica-se a forma mais eficiente na combinação dos fatores que produzem a melhor resposta 

do produto ou processo. Assim, os dados de modelos matemáticos gerados a partir de uma 

matriz de experimentos, criam previsões estatísticas que descrevem o comportamento das 

variáveis e sua influencia na resposta (BEZERRA, 2003). A representação gráfica da 

superfície de resposta, gerada a partir de uma equação polinomial quadrática de um 

planejamento experimental, tende a assumir três formas: ponto máximo, ponto mínimo e cela. 

Na metodologia de superfície de resposta as etapas são a modelagem e deslocamento 

(BEZERRA, 2003). O pesquisador deve refazê-las a fim de conseguir atingir a região ótima 

do experimento, onde os valores estatísticos da resposta sejam os mais próximos dos valores 

experimentais, o que diminui o erro. A nova modelagem e o deslocamento devem seguir para 

a região de máximo ótimo demonstrado na superfície. 

 

 

2.6. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA) 

  

As redes neurais artificiais (RNAs) são sistemas computacionais que mimetizam a 

capacidade de raciocínio e aprendizagem do cérebro humano. As RNAs podem ser aplicadas 

como ferramentas estatísticas na modelagem matemática, pois são capazes de armazenar 

dados a partir de exemplos, reconhecer padrões, dentre outras aplicações. 

Entre os sistemas inteligentes, as RNAs possuem a capacidade de ajustar modelos 

matemáticos através do aprendizado e generalização (BRAGA et al, 1998). Essas redes são 

formadas por vários neurônios artificiais, esses, são ligados por conexões associadas a pesos. 

Os pesos sinápticos ponderam as entradas recebidas por cada neurônio e têm a função de 

armazenamento do conhecimento representado pela RNA (GUARNIERI, 2006). Os neurônios 

que recebem excitação exterior são denominados camada de entrada (input), os de resposta 

são os neurônios da camada de saída (output). Além desses, algumas redes possuem 

neurônios em uma camada interna (hidden), fundamentais na resolução de problemas. 

 As RNAs classificam-se de acordo a sua arquitetura. Os dois tipos mais comuns são 

as recorrentes (feedback) e as não recorrentes (feedforward). As redes recorrentes possuem 
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realimentação dos dados na camada de saída para a camada de entrada, contrário às não 

recorrentes, onde a realimentação não existe (OTTO, 2007).  

As RNAs não recorrentes com mais de uma camada são denominadas Perceptrons 

de Múltiplas Camadas (Multilayer Perceptron - MLP). O modelo MLP de treinamento 

supervisionado é uma das arquiteturas mais empregadas em numerosas áreas da Ciência 

(HAYKIN, 2001). Abaixo é apresentada uma MLP com quatro entradas, uma camada 

intermediária com quatro neurônios e uma camada de saída com um neurônio, produzindo 

uma única informação de saída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplo de uma RNA-MLP com três camadas (entrada, intermediária e saída). 

 
 

No emprego de RNAs para resolução de problemas, existe primariamente uma fase 

de aprendizagem ou treinamento. Nessa, os pesos das conexões sinápticas são ajustados até o 

ponto em que a rede obtenha capacidade de representar o problema. O término do treinamento 

ocorre quando o erro é minimizado a um valor pré-estabelecido, denominado critério de 

parada (HAYKIN, 2001). O aprendizado de uma rede pode ocorrer de duas formas: 

supervisionado e não-supervisionado. No primeiro caso, a cada exemplo apresentado, a rede 

pode introduzir uma correção nos valores das conexões sinápticas, isso tem como objetivo 

aproximar à saída da resposta desejada (BARRETO, 1997). No aprendizado não 

Entrada 1 

Entrada 2 

Entrada 3 

Entrada 4 

Camada de 

entrada 
Camada intermediária Camada de 

saída 

Saída 
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supervisionado, as correções dos valores das conexões sinápticas não utilizam informações 

sobre a resposta, denominam-se redes auto-organizadas. 

O algoritmo de treinamento supervisionado para redes MLP mais utilizado é o 

backpropagation (RUMELHART et al., 1986). Nesse algorítmo, ocorre primeira a 

propagação das informações e segundo a retropropagação do erro (backpropagation). Na 

primeira fase, a partir dos dados de entrada, propaga-se o sinal pela rede até a geração de 

resposta de saída, sem ocorrer alteração dos pesos sinápticos. Na segunda fase, ocorre a 

retropropagação, onde a saída é comparada com a saída desejada e produz um erro. O erro 

propaga-se da saída para entrada e os pesos das unidades internas são modificados, com 

objetivo de minimizar o erro.  Uma vez que a rede foi treinada, os pesos são fixados e a RNA 

pode ser empregada como um modelo – generalização - estimando saídas a partir de um 

conjunto de dados de entrada. 

As RNAs possuem inúmeras utilidades em várias áreas do conhecimento. Dentre as 

diversas aplicações, cita-se: técnicas no prognóstico de mercados financeiros, reconhecimento 

ótico de caracteres, modelagem climática, análise e processamento de sinais; controle de 

processos; robótica, classificação de dados, otimização de processos, dentre outros 

(BARRETO, 1997). 

 

2.7. DIGESTÃO ULTRAVIOLETA  

 

 

O pré-tratamento de amostras é definido como uma junção de procedimentos de 

conversão física e química, que permitam melhorar o processo de quantificação do analito de 

interesse. Os objetivos básicos são: dissolver a amostra, eliminar interferentes da matriz e 

isolar o analito dos componentes da matriz (DEL-FABRO, 2007).  

A irradiação ultravioleta (UV), que no espectro eletromagnético está entre 400 e 100 

nm, passou a ser utilizada na digestão de amostras orgânicas entre as décadas de 1960 a 1970 

(CAVICCHIOLI E GUTZ, 2003). Os trabalhos iniciais foram elaborados segundo 

Golimowski (1996, apud CAVICCHIOLI e GUTZ, 2003) com objetivo de decompor 

componentes orgânicos de amostras de água do mar, na determinação de compostos iônicos e 

elementos. Desde então, esta metodologia de fotodigestão vem sendo largamente usada na 

química analítica, por apresentar baixo custo, alta eficiência e redução dos riscos de 

contaminação da amostra em comparação com outras técnicas (DEL-FABRO, 2007).  
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A digestão com irradiação UV pode ser utilizada sem necessariamente adicionar às 

amostras, agentes oxidantes e meios ácidos na determinação de metais em nível traço 

(ACHTERBERG, 2001). Os processos de fotooxidação com UV consistem na destruição da 

matriz orgânica de amostras líquidas. Essas matrizes são constituídas de compostos húmicos, 

os quais possuem grupos cromóforos absorventes da luz de comprimento UV, de modo que 

tais compostos passam a atuar como fotoestabilizadores. As moléculas fotoestabilizadoras 

excitam-se e transferem essa energia de excitação para outras moléculas: o deslocamento de 

energia pode formar grupos reativos, como por exemplo, hidrolixa, peróxido de oxigênio e 

oxigênio singlete que fotooxidam os compostos orgânicos da solução, liberando os analitos de 

interesse (DEL-FABRO, 2007).  

Achterberg (2001) escreve que a eficácia do processo pode ser melhorada através da 

adição de substâncias facilitadoras de oxidação, tais como: H2O2, O3, HNO3, etc. A adição de 

peróxido de oxigênio funciona como fonte de radical hidroxila e oxigênio molecular. A 

fotólise do H2O2 pela radiação ultravioleta gera radicais hidroxilas que tem função de 

degradar a matéria orgânica, o resultado é a formação de substância químicas mais simples 

(ARAUJO e YOKOYAMA, 2006; VENKATADRI e PETERS, 1993), como demostrado nas 

reações abaixo. 

 

(reação 1)  H2O2 + hv   2OH 

  (reação 2)   R-H + OH    produtos finais (CO2, H2O, NO3, Cl
-
) 

 

No tratamento de lixiviado proveniente de aterro sanitário, o uso de radiação UV é 

relatado em pesquisa (SHU et al, 2005). Nesse trabalho, é descrito a utilização de um 

fotorreator projetado com quatro lâmpadas ultravioleta, cujo processo de decomposição do 

chorume é feito na presença de H2O2. O chorume foi tratado com a dose máxima de 4-

lâmpadas UV em comprimento de onda de 232.7 nm. A partir dos resultados, percebeu-se que 

o processo de UV/H2O2 foi uma tecnologia de pré-tratamento ou tratamento eficaz para 

chorume (SHU et al, 2005).  

Outra forma de tratamento proposta foi à utilização de fotocatálise heterogênea 

(MORAIS e ZAMORA, 2006). Nessa pesquisa, um tratamento preliminar com radiação UV, 

agitação magnética e borbulhamento de O2 comercial foi dado ao chorume. Após essa etapa, 

um sistema de lodo ativado foi utilizado. Os resultados demonstraram que os tratamentos 

fotoquímicos de 60 e 90 min melhoraram significativamente a biodegradabilidade dos 

lixiviados, favorecendo o tratamento biológico subsequente (MORAIS e ZAMORA, 2006). 
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2.8. PRÉ-CONCENTRAÇÃO: EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

 

Na análise quantitativa de amostras ambientais, o pesquisador quase sempre se depara 

com questões relativas à quantificação de metais em quantidades traço. Isso se deve a 

sensibilidade da instrumentação analítica que nem sempre é capaz de determinar baixas 

concentrações com precisão adequada (GHAEDI et al, 2009). 

Os metais em quantidades traço no meio ambiente estão quase sempre em matrizes 

complexas, as quais dificultam a quantificação, por exemplo, por meio da espectrometria de 

absorção atômica (AAS). Assim, faz-se necessário no pré-tratamento dessas amostras uma 

efetiva etapa de pré-concentração, a qual aumenta os limites de detecção e quantificação, 

consequentemente, a sensibilidade da instrumentação (MORAES et al, 2006; DURAN et al, 

2007; GHAEDI et al, 2009). Esse procedimento cria a possibilidade de quantificar os analitos 

por meio da AAS, pois os interferentes são eliminados e o analito é isolado dos componentes 

da matriz (DEL-FABRO, 2007; GHAEDI et al, 2009). 

As técnicas rotineiras de pré-concentração utilizadas na química analítica para 

separação de metais são: extração líquido-líquido, co-precipitação, flotação, extração em fase 

sólida, deposição eletroquímica, extração em ponto nuvem, dentre outras (DURAN et al, 

2007). A técnica de extração em fase sólida (SPE, do inglês Solid Phase Extraction) é um dos 

métodos mais comumente utilizado na química analítica.  Os métodos de SPE são baseados 

na sorção do analito sobre a superfície sólida de um material, e posterior eluição dessa 

superfície adsorvente com solventes apropriados (CAMEL, 2003).  Assim, o princípio técnico 

resume-se em partir o soluto em duas fases, uma líquida e outra sólida.  

A remoção de possíveis interferentes realizada pela SPE e o fator de enriquecimento 

são fundamentais na análise de amostras por AAS, haja vista que a medida da absorção 

atômica pode sofrer ação desses interferentes. Em uma matriz complexa, a existência de 

interferentes com absorção de comprimentos de onda similares ao do analito de interesse pode 

gerar um resultado falso, pois, o sinal medido pela instrumentação será a soma da absorção do 

analito e interferente (LANÇAS, 2004).  

Na SPE para elementos traços, as etapas básicas consistem em: condicionar a fase 

sólida com solvente apropriado; percolar a amostra através da fase sólida, a qual pode ser 

sílica, resina XAD, espuma de poliuretano, etc.; limpar a fase sólida com solvente fraco para 

remoção de contaminantes ou impurezas, sem remover o analito; e finalmente, ré-extrair o 

analito de interesse por meio de solvente apropriado, que evite a remoção de interferentes da 

matriz (CAMEL, 2003). A extração em fase sólida é uma técnica vantajosa, comparadas a 
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outras similares, por possuir as seguintes características: menor tempo no manuseio da 

amostra, redução no volume de solvente utilizado, inexistência de formação de emulsões, 

baixo custo, automatização e enriquecimento dos componentes em nível traço (LEMOS et al, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas de uma operação genérica da extração em fase sólida (CAMEL, 2003). 

 

Conforme discutido, o volume de eluente usado na SPE é menor do que em outras 

técnicas, essa vantagem da extração em fase sólida a torna economicamente mais viável. 

Além disso, por utilizar pouco solvente, os riscos de contaminação das amostras são menores. 

Os eluentes utilizados na SPE são os mais variados. A escolha depende das características do 

analito de interesse, do método de análise, da matriz e dos interferentes (LANÇAS, 2004).   

A extração em fase sólida geralmente pode ser operada para quatro finalidades: o 

enriquecimento baseia-se na passagem de elevadas quantidades de amostra e retenção dos 

analitos de interesse, posteriormente elui-se em pequeno volume, o que aumenta a 

concentração do analito; o isolamento do analito, nesse princípio de operação o analito pode 

estar em concentração adequada para determinação, porém, há necessidade de eliminar os 

interferentes da matriz; o isolamento da matriz, é a operação inversa, onde o analito passa pela 

faze sólida e a matriz é retida e posteriormente o cartucho, por exemplo, é eliminado; por fim, 

o procedimento de estocagem, consiste em reter o analito na fase sólida e armazenar em 

baixas temperaturas, para posterior análise no laboratório, quando se faz necessária coleta em 

locais inóspitos.    
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Os fatores que podem afetar a SPE alterando significativamente os experimentos são: 

as características da matriz, o pH, a vazão da amostragem, o solvente e a fase sólida. O pH é 

um fator preponderante quando se analisa íons ou compostos ionizáveis, pois, se faz 

necessário determinar a faixa de pH em que o analito apresenta maior retenção no adsorvente. 

A vazão da amostragem é o fator primordial no recondicionamento do pH, à medida em que a 

solução tampão passa pela coluna, o pH adequado para retenção do analito é reestabelecido. 

Se for utilizada uma vazão de amostragem muito rápida, pode diminuir a formação do 

complexo analito-resina. O solvente para extração em fase solida é extremamente 

preponderante na extração do analito de interesse da fase sólida. A escolha do solvente 

depende da própria fase sólida, da natureza do analito, do mecanismo de retenção e da 

concentração do analito (LANÇAS, 2004). 

No processo de extração em fase sólida para metais traço em águas, diversos matérias 

são utilizados como fase sólida, dentre eles, as resinas XAD. A síntese das resinas poliméricas 

Amberlite XAD envolve o estireno e o divinilbenzeno formando uma estrutura 

tridimensional, podendo conter de 1 a 16% de ligações cruzadas ou divinilbenzeno 

(BEZERRA, 2003). A resina têm se destacado por apresentar resultados satisfatórios de 

recuperação, isso é atribuído a um elevado carácter hidrofóbico e a capacidade de troca de 

íons que a resina possui (CAMEL, 2003). Além disso, suas propriedades físico-químicas, tais 

como: porosidade, elevada área superficial, durabilidade e pureza são ideais na produção de 

resina quelantes para SPE (SILVA et al, 2011; BEZERRA, 2003).  

A resina Amberlite XAD-4 funcionaliza com 3,4-di-hidroxibenzóico (DHB) tem 

sido utilizada com sucesso na determinação de metais em diversas matrizes. Através dessa 

funcionalização pode-se diminuir a perda de analito por lixiviação no processo de pré-

concentração. Outras características favoráveis são resistência à preparação, as mudanças no 

meio e eficiência na sorção (LEMOS et al, 2005). Abaixo é apresenta algumas aplicações do 

poliestireno-divinil-benzeno na pré-concentração de elementos traço em água. 
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Tabela 8. Algumas aplicações de SPE na análise de amostras de água.  

MA E.T SB OP C.E M.A R. (%) F.P L. 

Água da 

torneira 

 

 

Cd/Cu/M

n/Ni/Pb/Z

n/8-Hq 

XAD-2 Coluna de 

polipropileno 

pH:8-9 

Eluição: 

HCl 2M 

ICP-

AES 

82.3-

97.2 

100 --- 

Água da 

torneira 

Cr (VI), 

total 

Cr+DPC 

XAD-16 Coluna de 

vidro 

pH:1 

Eluição: 

H2SO4 

0,05M/M

eOH 

FAAS 97,3-

99mg/g 

5,25 45 

 

Água da 

torneira 

 

Cd/Co/Cu

/Fe/Ni/Zn 

 

PC- 

funcionalizada-

XAD2 

 

Coluna de 

vidro 

pH:3-6,5 

Eluição: 

HNO3 2M 

 

FAAS 

 

0,023-

0,092m

mol/g 

 

80-

200 

--- 

MA=Matriz, E.T=Elemento traço, SB=Sorbente, OP=Operação, C.E=Condições experimentais, M.A=Método 

de análise, R=Recuperação, F.P=Fator de pré-concentração, L=LDO (μg/l). FONTE: CAMEL, 2003. 

 

 

2.9. ANÁLISE DE METAIS POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO 

ATÔMICA COM CHAMA - FAAS.  

 

Na área de análise elementar, a espectrometria atômica é um dos métodos 

espectrométricos mais sensíveis na quantificação de analitos. Esta técnica é utilizada para 

determinar mais de 70 elementos químicos pois tem alta seletividade (SKOOG et al, 2008) e 

capacidade de diferenciar os elementos em amostras complexas. Na FAAS as amostras são 

convertidas a uma forma gasosa, onde é possível medir a absorbância de comprimentos de 

onda específicos de cada elemento químico (HARRIS, 2005).  

A FAAS é uma das técnicas onde o analito de interesse é quantificado pela relação 

entre absorbância e concentração. As interferências sobre esta técnica podem ser reduzidas a 

partir de procedimentos como decomposição da matriz orgânica, processos de separação e 

ajuste da chama ou temperatura.  

Para determinação quantitativa de analitos na chama são necessárias as seguintes 

etapas: aspiração da amostra por um tubo capilar até um nebulizador, onde é convertida em 

um aerossol; em seguida, em uma câmara de jato gasoso, o aerossol junta-se ao gás 

combustível e um gás oxidante; por fim, essa mistura gasosa contendo a amostra em forma de 

spray emerge em um queimador, o qual atomiza a amostra, ou seja, libera os átomos na forma 

gasosa para absorção da radiação e quantificação do elemento. As temperaturas da chama 

podem variar de acordo a mistura combustível/oxidante. 
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Tabela 9. Temperatura máxima de várias misturas combustível oxidante. 

Combustível Oxidante Temperatura máxima (ºC) 

Propano Ar 1.725 

Hidrogênio Ar 2.025 

Acetileno Ar 2.300 

Hidrogênio Oxigênio 2.650 

Propano Oxigênio 2.900 

Acetileno Oxigênio 3.050 

Acetileno Óxido nitroso 2.950 

FONTE: SKOOG et al, 2008. 

 

Na análise de cádmio por FAAS pode ocorre dificuldades devido às baixas 

concentrações do analito em determinadas matrizes. Amostras que contêm o analito abaixo ou 

próximo do limite de detecção do equipamento são difíceis de quantificar. Analitos como o 

Cd, por exemplo, pode sofrer perdas na etapa de digestão da amostra (processos de digestão 

aberta) e prejudicar as medições. Os limites de detecção para vários elementos químicos 

analisados por espectrometria de absorção atômica com chama são apresentados abaixo. 

 

Tabela 10. Limite de detecção de uma série de elementos químicos na análise por FAAS. 

Elementos Limite (ng/ml) em FAAS Elementos Limite (ng/ml) em FAAS 

Ag 3 Mg 0,2 

Al 30 Mn 2 

Ba 20 Mo 5 

Ca 1 Na 0,2 

Cd 1 Ni 3 

Cr 4 Pb 5 

Cu 2 Sn 15 

Fe 6 V 25 

K 2 Zn 1 

FONTE: SKOOG et al, 2008. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Determinar às concentrações de cádmio em nível traço nas amostras de chorume 

provenientes de aterro sanitário, através do desenvolvimento de uma metodologia eficiente, 

utilizando extração em fase sólida e espectrometria de absorção atómica com chama.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Aplicar planejamento Doehlert na otimização de um método de pré-concentração de 

Cd a partir de amostras de chorume produzido por aterro sanitário; 

 Comparar duas abordagens (regressão por mínimos quadrados e redes neurais 

artificiais) na modelagem matemática das respostas obtidas pela aplicação de 

planejamento Doehlert; 

 Avaliar o uso de radiação ultravioleta no pré-tratamento de amostras de chorume; 

 Avaliar a eficiência de uma técnica de pré-concentração (extração em fase sólida), no 

tratamento de amostras de chorume; 

 Determinar as concentrações do metal (Cd) em níveis traço nas amostras de chorume 

coletadas na microrregião de Jequié-Bahia.  
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. INSTRUMENTAÇÃO 

 

As concentrações dos metais foram medidas utilizando um espectrômetro de absorção 

atômica com chama da Perkin Elmer (Norwalk, EUA), modelo AAnalyst 200, equipado com 

corretor de fundo, lâmpada de arco de deutério, lâmpada de cátodo oco e gás combustível 

acetileno. A lâmpada de cátodo oco foi utilizada como fonte de radiação no comprimento de 

onda 228.8 ƞm para banda espectral de Cd. A correção de fundo por lâmpada de deutério 

também foi usada.  A composição de chama para determinação dos metais estudados foi 

acetileno (fluxo taxa: 2.0 mL min
-1

) e ar (taxa de fluxo: 13.5 mL min
-1

). A Taxa de fluxo do 

nebulizador foi de 5,0 mL min
-1

. 

Uma bomba dosadora peristáltica (MILAN) foi utilizada para controle da vazão das 

amostras na extração em fase sólida. Um pHmetro portátil ML 1010 (MISURA LINE) foi 

utilizado para medições e ajuste de pH. Um bloco digestor TE007MP (Tecnal) com controle 

de temperatura e um digestor ultravioleta artesanal, equipado com lâmpadas de mercúrio 20W 

de baixa pressão (Mercury), foram utilizados na digestão ácida e ultravioleta (U.V.), 

respectivamente, das amostras de chorume. Um banho ultrassônico ultra cleaner 1450A com 

controle de aquecimento (Visque) foi utilizado para facilitar a liberação de gases das amostras 

após a digestão por U.V.  

 

4.2. REAGENTES E SOLUÇÔES 

 

Os reagentes utilizados foram de qualidade analítica. A água foi deionizada com 

purificador Elga (modelo Purelab Classic) para utilização nos procedimentos e lavagem dos 

instrumentos. As soluções de trabalho de Cd foram diluídas a partir de soluções estoque de 

1000 µg mL
-1

 (Merck). O pH das soluções foi ajustado com soluções tampão de acetato (pH 

3,8-5,8), fosfato (pH 5,8-7,5), borato (pH 7,5-9,0) e amoniacal (pH 9,0–10,0). As soluções de 

ácido nítrico e clorídrico foram preparadas a partir de soluções ácidas concentradas (Merck, 

Darmstadt, Alemanha). As vidrarias de trabalho e instrumentos foram lavados com água 

deionizada, mantidas em solução de ácido nítrico (10%) por 24h para descontaminação e 

enxaguados com água deionizada. 
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4.3. COLETA DAS AMOSTRAS 

 

Foram coletadas amostras de lixiviado (chorume) do aterro sanitário municipal de 

Jaguaquara (Lat. 13° 30.224 ºS e Log. 40° 0.126 ºW) na região sudoeste da Bahia, Nordeste 

do Brasil. As coletas foram realizadas no período de novembro de 2011 a maio de 2012. O 

lixiviado foi recolhido diretamente no reservatório primário onde é armazenado ao sair dos 

drenos coletores. As amostras foram armazenadas em fracos de polietileno e levadas 

imediatamente ao laboratório para determinação do pH e acondicionamento em refrigerador. 

Todos os frascos de coleta passaram por lavagem tripla com água deionizada, permaneceram 

em solução de ácido nítrico (1 mol L
-1

) por 24 horas e enxaguados posteriormente com água 

deionizada.  

 

4.4. PROCEDIMENTOS 

 

Na otimização do procedimento de pré-concentração de Cd em amostras de chorume 

foi aplicada uma matriz de planejamento Doehlert. O procedimento baseou-se na extração em 

fase sólida (SPE) do metal em uma minicoluna recheada com a resina polimérica Amberlite 

XAD-4, modificada com 3,4-di-hidroxibenzóico (XAD-DHB) e posterior determinação por 

FAAS.  

As variáveis otimizadas no planejamento foram: pH, concentração do tampão e a 

vazão da amostragem. Todos os fatores estudados foram explorados em, no mínimo, três 

níveis. No ponto central realizaram-se três repetições para calculo do erro experimental. Os 

dados gerados foram analisados por meio de software Statistica 7 e as análises foram feitas 

em duplicatas. 

As soluções de Cd foram preparadas em um balão volumétrico de 20 mL onde 

adicionou-se tampão de pH específico e concentração pré-estabelecida pelo planejamento, 

mais 75 µl da solução de 1000 µg mL
-1

 do metal e água deionizada para avolumar. 

No processo de pré-concentração foram preparadas soluções unielementares em 

duplicata. As soluções foram submetidas ao processo de SPE nas diferentes combinações de 

vazão, conforme tabela 11. Posteriormente, os analitos foram eluídos da coluna de SPE com 1 

mL de HCl 1molL
-1

 e transferidos para frascos eppendorf de 1,5 mL para análise por FAAS.   
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Tabela 11. Matriz experimental do planejamento Doehlert para otimizar um método de SPE. 

Experimento pH Vazão (mL/min) Concentração do tampão (mol L
-1

) 

1 10 6,92 0,02 

2 10 13,52 0,02 

3 9 10,22 0,01 

4 8 6,92 0,03 

5 8 13,52 0,03 

6 7 3,62 0,02 

7.1* 7 10,22 0,02 

7.2* 7 10,22 0,02 

7.3* 7 10,22 0,02 

8 7 16,82 0,02 

9 6 6,92 0,01 

10 6 13,52 0,01 

11 5 10,22 0,03 

12 4 6,92 0,02 

13 4 13,52 0,02 

* experimentos correspondentes ao ponto central 

 

4.5. MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

A modelagem matemática foi realizada aplicando-se duas ferramentas: a regressão por 

mínimos quadrados e a rede neural artificial. As superfícies foram obtidas por ajuste de 

funções polinomiais as absorbâncias obtidas por cada combinação dos níveis das variáveis 

estabelecidas pelo planejamento Doehlert. Os desempenhos dos dois métodos de modelagem 

foram comparados usando-se o valor do coeficiente de determinação (R
2
). 

 

4.6. DIGESTÃO U.V DO CHORUME 

 

As amostras de chorume foram digeridas com radiação U.V.; colocou-se um volume 

de 6,5 mL de chorume em uma placa de Petri, adicionou-se um volume de 500 µL de solução 

de peróxido de hidrogênio P.A (20 a 60% - VETEC), mais 3,0mL da solução tampão 

amoniacal pH=10. As amostras foram digeridas em duplicata. As soluções foram submetidas 

à fotodigestão UV por 40 minutos usando-se um digestor artesanal e, em seguida, transferidas 

para balões volumétricos de 20 mL. Após isso, foram colocadas em banho ultrassônico para 

eliminação de bolhas. Por fim, adicionou-se em cada amostra 4 mL da solução tampão 

amoniacal pH=10 e diluiu-se com água deionizada até o volume de 20 mL para prosseguir 

com o procedimento de pré-concentração. 
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4.7. DIGESTÃO ÁCIDA DO CHORUME EM PLACA DE AQUECIMENTO 

 

Nessa etapa um volume de 5 mL de chorume foi colocado em um tubo de digestão; 2 

mL de solução de HNO3 concentrado (65%) foi adicionada e esse processo foi efetuado em 

duplicata. Em seguida, as soluções foram aquecidas na faixa de temperatura de 100 a 120ºC 

até quase secura e completa digestão. As soluções digeridas foram resfriadas em temperatura 

ambiente. A solução da amostra foi neutralizada com NaOH 5% e 4 mL da solução tampão 

foi adicionada. As soluções foram transferidas para balões graduados e avolumadas com água 

deionizada até 20 mL. 

 

4.8. SISTEMA DE PRÉ-CONCENTRAÇÂO. 

 

Após os dois tipos de abertura de amostras (UV e ácida), efetuou-se o procedimento 

de extração em fase sólida. Utilizando uma bomba peristáltica, as amostras foram passadas 

individualmente por uma minicoluna recheada com a resina polimérica Amberlite XAD-4 

funcionalizada com 3,4-di-hidroxibenzóico (DHB), em uma vazão de 10,92 mL/min. 1,0 mL 

de HCl 1 mol L
-1

 foi utilizado para eluir o analito de interesse e as soluções finais foram 

armazenadas em tubos eppendorfs de 1,5 mL para analise por FAAS.   

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Jaguaquara está situado no território do Vale do Jiquiriçá, na 

microrregião de Jequié, na região Sudoeste do estado da Bahia, Nordeste do Brasil. A sede do 

município fica distante cerca de 340 km da cidade de Salvador (capital do estado da Bahia). A 

população do município é de 51 mil habitantes (IBGE, 2010), o que torna o segundo maior 

município da microrregião.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através de 

estimativas populacionais dos municípios no ano de 2009, a microrregião de Jequié é 

composta por 26 municípios e possuía uma população de 532.286 habitantes. O Panorama de 

resíduos sólidos do Brasil estimou que para cada habitante do estado da Bahia, existe uma 

produção de 1.027 Kg/lixo/dia (ABRELPE, 2010). No tocante à destinação do volume de lixo 

produzido no estado da Bahia, 64,5% dos municípios faz a deposição final em aterros 

controlados ou sanitários, sendo os demais 35,5% em lixões (ABRELPE, 2010). Ao traçar um 
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LIXO DEPOSITADO NO ATERRO SANITÁRIO DE JAGUAQUARA-BA EM KG (MÊS/ANO)  

MÊS/ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JAN 756240 683740 698640 641050 630290 630250 

FEV 432650 645620 590550 514150 640360 690390 

MAR 694070 555714 500550 525210 750500 680430 

ABR 563840 630460 682460 660410 760200 700300 

MAI 687939 560330 670790 570590 770314 720330 

JUN 681190 460250 680630 634312 690490 688940 

JUL 618273 770340 618430 680400 710110 610850 

AGO 734552 530150 620590 614230 720230 798730 

SET 556915 680240 650320 690100 768140 585790 

OUT 762970 670390 640290 610400 680120 584560 

NOV 657350 690280 730300 680315 714141 648730 

DEZ 636139 640860 740150 738260 784184 789820 

TOTAL/ANO 7782128 7518374 7823700 7559427 8619079 8129120 

MEDIA/ANO 648511 626531 651975 629952 718257 677427 

PROD. MEDIA/DIA 21321 20598 21435 20711 23614 22272 

 

paralelo entre essas informações, pode-se observar que a microrregião de Jequié produz em 

média 546.657,72 quilogramas de lixo/dia.  

A produção média de lixo da zona urbana de Jaguaquara é da ordem de 22.272 kg/dia 

no ano de 2011 (JAGUAQUARA, 2012), o que a corresponde a 4% da produção diária 

estimada da microrregião de Jequié. Na tabela abaixo são apresentados os valores reais de 

resíduos sólidos depositados no aterro sanitário municipal, conforme dados de pesagem da 

balança instalada no próprio aterro. Vale ressaltar que apesar de ser um aterro sanitário, não 

existe controle dos tipos de resíduos despejados no aterro. O mesmo recebe todo o tipo de 

resíduos, dentre os quais lixo doméstico, lixo de empresas/comercial e alguns tipos de entulho 

da construção civil. 

 

Tabela 12. Quantitativo de lixo depositado no aterro sanitário da cidade de Jaguaquara em 

cinco anos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: JAGUAQUARA, 2012. 

 

O aterro sanitário municipal fica a aproximadamente 5km do perímetro urbano, na 

rodovia BA-090, entre a cidade de Jaguaquara e a BR 116. A área do aterro é cercada e mede 

87.992,84 m
2
, foi construído em 1999 em parceria da Prefeitura Municipal com a Companhia 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (JAGUAQUARA, 1999). 

 

 

 

PPGGBC



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aterro sanitário de Jaguaquara em 2012; (a) Balança de pesagem, (b) portão de 

controle – entrada, (c) lixo depositado e (d) célula de deposição de lixo. FONTE: acervo 

próprio. 

 

No que concerne às características técnicas, a declividade do terreno do aterro de 

Jaguaquara classifica-se como média (MP-BA, 2007), a área não ocupa local classificado 

como de preservação permanente, possui controle de acesso e distância adequada do 

perímetro urbano (MP-BA, 2007).  No aterro também existem lagoas de deposição de efluente 

líquido - chorume, bem como, drenos coletores do percolado para condução até as lagoas.  

Figura 4. Lagoa primária (a/b) de retenção e tratamento de chorume do aterro sanitário de 

Jaguaquara em 2012. FONTE: acervo próprio. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS PARA EXTRAÇÃO 

EM FASE SÓLIDA  

 

A extração em fase sólida em minicolunas é um procedimento que envolve variáveis 

que devem ser ajustadas em relação a cada analito e tipo de fase sólida usada, a exemplo do 

pH, da vazão da amostra e o volume do tampão. A otimização multivariada é utilizada para 

esse ajuste por não demanda uma grande quantidade de experimentos (e maiores gastos de 

tempo e reagentes), além de permitir a avaliação das interações entre as diversas variáveis 

(EBRAHIMZADEH, 2012). 

Entre os procedimentos multivariados de otimização, a metodologia de superfícies de 

resposta (MSR) vem sendo bastante aplicada em química analítica, pois permite a otimização 

simultânea de variáveis de forma bastante eficiente. Dentre as matrizes experimentais usadas 

em MSR, a utilização da matriz de planejamento Doehlert na otimização de métodos 

analíticos vem aumentando nos últimos anos devido a sua eficiência e comodidade de 

aplicação aos mais diferentes sistemas analíticos (BEZERRA et al, 2008). 

Desta forma, o planejamento Doehlert foi utilizado neste trabalho para otimização 

multivariada dos fatores que mais afetam a extração em fase sólida, a fim de simultaneamente 

definir os valores ótimos que alcançariam o objetivo desejado: um eficiente enriquecimento 

do analito na pré-concentração da amostra, possibilitando a análise instrumental com melhor 

desempenho. 

O sinal analítico do FAAS (absorbância) foi à resposta de interesse para modelagem e 

são apresentados na tabela 13 os resultados a partir do planejamento. Os cálculos dos valores 

ótimos dos fatores da SPE foram efetuados a partir de soluções padrão aquosas.  
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Tabela 13. Respostas obtidas (absorbância) pela aplicação do planejamento Doehlert no 

sistema de pré-concentração de Cd. 

 

Experimento 
Absorbância 

Réplica 1 Réplica 2 Média 

1 0,100 0,105 0,1025 

2 0,080 0,093 0,0865 

3 0,102 0,116 0,1090 

4 0,096 0,096 0,0960 

5 0,086 0,086 0,0860 

6 0,024 0,024 0,0240 

7.1 0,012 0,014 0,0130 

7.2 0,014 0,015 0,0145 

7.3 0,015 0,013 0,0140 

8 0,011 0,014 0,0125 

9 0,024 0,025 0,0245 

10 0,012 0,013 0,0125 

11 0,002 0,000 0,0010 

12 0,002 0,002 0,0020 

13 0,000 0,000 0,0000 

 

 

6.1.1. MODELAGEM DE SUPERFÍCIES DE RESPOSTA USANDO 

REGRESSÃO POR MÍNIMOS QUADRADOS 

 

A regressão por mínimos quadrados é uma técnica de regressão múltipla usada para o 

ajuste de modelos matemáticos a um conjunto de dados experimentais de forma a gerar o 

menor resíduo possível. O resíduo é a diferença entre o valor observado experimentalmente e 

o valor calculado com auxílio da função ajustada. Resíduos pequenos são indicativos da boa 

capacidade de predição do modelo matemático ajustado. 

Aos dados da Tabela 13 ajustou-se, usando-se regressão por mínimos quadrados, a 

função linear (Equação 1) e quadrática (Equação 2) para avaliar a capacidade de previsão 

dessas funções.  
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w = -0,095 + 0,0192x – 0,0012y + 0,60z (Equação 1) 

w = 0,23 – 0,035x + 0,0036 x
2
 – 0,0018 y + 0,0001y

2
 -15,4 z + 328z

2
 – 0,0004 xy + 0,33xz + 

0,052 yz      (Equação 2) 

 

Onde w é a resposta (a absorbância), x é o pH da solução pré-concentrada, y é a vazão 

de amostragem e z é a concentração do tampão. O gráfico de Pareto apresentado na Figura 5 

mostra que todos os termos da equação linear obtida são significativos usando-se um nível de 

confiança de 95%. Para a equação quadrática, no entanto, o termo quadrático da vazão (y
2
) e o 

termo de interação entre vazão e tampão (yz) não são significativos e podem ser retirados da 

equação sem prejuízos na predição. Nota-se que o pH é a variável mais significativa no 

processo de extração. O seu valor positivo indica que, aumentando-se o pH, aumentar-se-á a 

extração do Cd. 
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Figura 5. Gráficos de Pareto para os termos da (a) função linear e (b) função quadrática 

ajustadas aos dados obtidos pela aplicação do planejamento Doehlert na otimização da 

extração em fase sólida para o Cd. 
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A qualidade dos modelos ajustados pode ser avaliada visualmente pelo gráfico de 

valores preditos versus valores observados experimentalmente e quantitativamente pelo 

coeficiente de determinação (Figura 6). O valor de R
2
 encontrado para o modelo linear foi de 

0,7332 e para o modelo quadrático foi de 0,9174. Embora, a ANOVA (Análise de Variância) 

indique que há falta de ajuste (p = 0 < 0,05, para o nível de confiança de 95%) tanto no 

modelo linear quanto no quadrático, nota-se, pelo valor de R
2
, que o modelo quadrático é 

superior na sua capacidade de previsão e ele foi usado na obtenção das condições ótimas de 

extração do analito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráficos de valores observados versus valores preditos para (a) função linear e (b) 

função quadrática para os dados de absorvância gerados pelo sistema de pré-concentração de 

Cd. 
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O ponto crítico para o modelo quadrático é caracterizado como ponto de mínimo. Como 

o objetivo é maximizar a extração do Cd na fase sólida, as coordenadas deste ponto não 

oferecerão os valores ótimos desejados. Desta forma, as superfícies geradas pelo modelo 

quadrático devem ser inspecionadas visualmente na busca dos valores que geram a maior 

resposta possível dentro do campo experimental delimitado pela matriz Doehlert. Estas 

superfícies, geradas a partir da Equação 2, são apresentadas na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Superfícies de respostas geradas pelo ajuste de modelo quadrático aos dados 

obtidos de absorbância do Cd. 

 

O pH básico favorece o processo de extração. É notória a influência desse fator no 

processo de SPE para pré-concentração de metais por fases sólidas com base no mecanismo 

de complexação, haja vista que a retenção de metais depende de sítios ativos que surgem por 

desprotonização de grupos funcionais. Logo, para reter analitos de caráter ácido, o pH deve 
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ser aumentado (LANÇAS, 2004). Percebe-se então que a variação da faixa de pH controla a 

formação do complexo Cd-DHB. A concentração do tampão foi o segundo fator 

preponderante no processo de pré-concentração estudado. Isso pode ser justificado em razão 

de sua função em manter o pH ótimo ao recondicionar a coluna, após a eluição com HCl. 

Em muitos processos de SPE em minicoluna, o fluxo da amostra é preponderante na 

retenção do analito. Uma vazão de amostragem alta pode diminuir o tempo de contato do 

analito com a fase sólida, o que diminui a formação do complexo analito-resina. No entanto, 

como a vazão nestes experimentos não se mostrou tão significativa como as outras variáveis, 

utilizou-se uma vazão maior para diminuir o tempo de extração e propiciar análises mais 

rápidas. 

Analisando-se as superfícies, verifica-se que as maiores extrações do analito 

acontecem em pH básico (10); vazão de amostragem de 10,92 mL/min e valores altos da 

concentração do tampão (0,03 mol L
-1

). Estes valores foram escolhidos como ótimos na 

execução do processo de extração. 

 

6.1.2. MODELAGEM DE SUPERFÍCIES DE RESPOSTAS POR REDES 

NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

Redes Neurais Artificiais (RNA) são sistemas de operações computacionais inspirados 

no cérebro humano e consistem de grupos de elementos de processamento altamente 

interconectados, analogamente chamados de neurônios. RNAs oferecem alternativas às 

clássicas ferramentas de regressão polinomial (como a regressão por mínimos quadrados) na 

modelagem matemática de superfícies de respostas.  

As vantagens da aplicação das RNAs na modelagem de superfícies em relação aos 

métodos de regressão são: (1) o grau da função polinomial ajustada não é limitado ao número 

de pontos experimentais do planejamento escolhido; (2) modela relações não lineares sem 

usar equações complexas; (3) realiza análise de dados de forma mais flexível 

independentemente do número e forma dos dados experimentais, extraindo informações de 

melhor qualidade; e (4) apresenta melhor poder de predição, pois aproveita termos que não 

seriam significativos nos métodos de regressão clássicos (OTTO, 2007). 

Os dados obtidos pela aplicação do planejamento Doehlert foram submetidos à 

modelagem por redes neurais para obtenção de superfícies de respostas que melhor descrevam 

o comportamento dos dados. Os parâmetros adotados para aprendizagem supervisionada das 

redes testadas são apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14. Parâmetros adotados na fase de aprendizagem supervisionada das redes neurais. 

Parâmetros Valor 

Quantidade de redes testadas 10 

Quantidade de redes retidas 5 

Critério para retenção dos algoritmos Balanço: Erros versus diversidade 

Tempo de aprendizagem 5 minutos 

Algoritmos de rede testados: 

Linear 

GRNN - General regression neural network 

RBF - Radial basis function 

MLP - Perceptrons de múltiplas camadas 

 

A retropropagação foi utilizada como mecanismo de aprendizagem das redes. Por essa 

razão, os valores de saída (outputs), que são os valores preditos, foram confrontados contra os 

valores observados (obtidos experimentalmente) para produzirem os menores erros possíveis. 

Os seguintes algoritmos de aprendizagem foram testados nas mesmas condições para se 

selecionar o algoritmo mais adequado aos dados disponíveis: Linear; Redes Neurais de RF de 

Bases Radiais (RBF, Radial Basis Function Networks) e Perceptrons de Multicamadas (MLP, 

Multilayer Perceptrons).  

O algoritmo de rede nº 5 foi o que apresentou o menor erro de treinamento (0,025037) 

e, portanto, este algoritmo foi escolhido para construção de superfícies de respostas 

relacionadas à otimização da extração em fase sólida do Cd. O erro obtido pelo teste desta 

rede também foi pequeno (0,13528). Outro parâmetro que comprova a superioridade deste 

algoritmo é o seu valor de R
2
. Os gráficos de valores observados versus valores preditos para 

o algoritmo de nº 3 e nº 5 são apresentados na figura 9. Nota-se que o algoritmo nº 5 possui o 

melhor R
2
 (0,9869) enquanto o algoritmo nº 3, ou seja, o linear possui o R

2
 mais baixo 

(0,7229). 

 

Tabela 15. Características das redes neurais retidas na fase de treinamento ao analisar os 

dados do planejamento Doehlert para a otimização da extração do Cd. 

Algoritmo Perfil 
Erro do 

treinamento 

Arquitetura da rede 

A B C D 

1 GRNN 3:3-16-2-1:1 7,179988 3 16 2 1 

2 RBF 3:3-4-1:1 9,766240 3 4 0 1 

3 Linear 2:2-1:1 0,201090 2 0 0 1 

4 MLP 2:2-9-8-1:1 0,062104 2 9 8 1 

5 MLP 3:3-6-1:1 0,025037 3 6 0 1 
A, número de neurônios na camada de entrada; B, número de neurônios na primeira camada intermediária; C, 

número de neurônios na segunda camada intermediária; D,  número de neurônios na camada de saída.  
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O algoritmo nº 5 é um Perceptron multicamadas (MLP) cuja arquitetura da rede neural 

é caracterizada por possuir 3 neurônios na camada de entrada (input), uma única camada 

intermediária com 6 neurônios e uma camada de saída (output) com 1 neurônio. Esta 

arquitetura é apresentada na Figura 8, sendo uma estrutura de rede bastante simples, mas 

eficiente na predição das respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Arquitetura do algoritmo de rede neural nº 5 apresentando os três neurônios na 

camada de entrada, 6 na camada intermediária e 1 na saída. 
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Figura 9. Gráficos de valores preditos versus valores observados para (a) dados gerados pelo 

algoritmo de rede 5 (MLP 3:3-6-1:1) e (b) dados gerados pelo algoritmo de rede 3 (linear). 
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O algoritmo de rede MLP 3:3-6-1:1 foi utilizado para construção das superfícies de 

respostas (Figura 10). As superfícies apresentam perfis muito semelhantes àquelas obtidas 

pela regressão por mínimos quadrados. No entanto, seu ajuste aos dados experimentais é 

superior. Desta forma, os valores otimizados também obtidos por inspeção visual 

praticamente são os mesmos obtidos pela regressão por mínimos quadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Superfície de resposta (a) modelada pelo algoritmo de rede neural MLP 3:3-6-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Superfícies de respostas (a/b/c) modeladas pelo algoritmo de rede neural MLP 

3:3-6-1:1. 

 

 

6.2. CURVA DE CALIBRAÇÃO 

 

Na análise de metais traço a calibração é uma etapa essencial, pois é o mecanismo que 

possibilita relacionar o sinal analítico com a quantidade do metal. A curva de calibração é 

projetada a partir de uma função que descreve a resposta de um detector sobre uma faixa de 

concentração conhecida. Assim é possível prever a concentração de uma amostra 

(

b) 

(

a) 

(

c) 
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desconhecida. Na construção de curvas de calibração o procedimento mais rotineiro é a 

utilização de solução aquosa. Nesse trabalho a curva de calibração foi calculada a partir do 

sinal analítico de soluções aquosas de Cd pré-concentradas. Nessa etapa, as condições de 

realização da SPE foram às mesmas aplicadas a matriz original – chorume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11. Curva analítica para determinação de Cd em das amostras de chorume. 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DO MÉTODO DE PRÉ-

CONCENTRAÇÃO OTIMIZADO 

 

Sob as condições ótimas de extração, as características analíticas foram obtidas para o 

sistema de pré-concentração de Cd por extração em fase sólida e determinação por FAAS. A 

curva de calibração obtida pela pré-concentração das soluções padrão foi A = 0,0024CCd + 

0,0046 (R
2
 = 0,9961) onde A é a absorvância e CCd é a concentração do Cd na solução em 

g/L. Constatou-se que a regressão foi altamente significativa (valor Freg=1795 > ftab=1,06x10
-

9
). A curva analítica convencional (sem o processo de pré-concentração) resultou na seguinte 

equação A = 0,2688CCd + 0,0091 (R
2
 = 0,9975). Esta equação foi obtida sob as condições 

ótimas do espectrômetro. Novamente a regressão foi altamente significativa (valor Freg=2.026 

> ftab =1,02x10
-7

). 

O fator de enriquecimento do Cd foi calculado pela razão das inclinações (m) fornecidas 

pelas curvas de calibração com e sem a etapa de pré-concentração. Um fator de pré-

concentração de 9 vezes foi encontrado para este sistema. 

O limite de detecção (LD) pode ser definido como a quantidade mínima de um analito 

que pode ser detectada por uma técnica, ou seja, é a estimativa de que a detecção do analito 
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pode ser distinguida de um ruído de fundo. Por outro lado, o limite de quantificação (LQ) é a 

menor quantidade da medida com segurança para determinação com uma técnica, com erro 

quantitativo menor do que 5% (IUPAC, 1997; INMETRO, 2003). Os valores limites foram 

apurados utilizando 10 medidas sucessivas de branco das soluções aquosas. LD e LQ foram 

calculados a partir dos dados da curva de calibração. Assim, LD = 3 b/m e LQ = 10 b/m, em 

que b é o desvio padrão das medidas da solução do branco e m é a inclinação da curva de 

pré-concentração. Os limites de detecção e quantificação obtidos por este procedimento foram 

0,72 e 2,40 µg L
-1

. 

A precisão do procedimento foi acessada como repetibilidade usando-se o desvio 

padrão relativo percentual (%RSD) de cinco medidas consecutivas obtidas após pré-

concentração de um padrão de 5 e 20 µg L
-1

. A %RSD obtida apresentou valores de 4,0 e 

6,4%. 

A confiabilidade e precisão dos dados são fatores primordiais no estudo analítico. 

Como não se dispõe de amostras certificadas de chorume, a exatidão das determinações de Cd 

foi avaliada pelo teste de adição/recuperação de metais à amostra. Através da adição na 

amostra de alíquotas de solução padrão de Cd, pode-se avaliar à capacidade do método em 

fornecer resultados diretamente proporcionais à concentração do analito estudado, dentro de 

uma determinada faixa de aplicação (SWARTZ e KRULL, 1998). Essa medida reflete a 

quantidade de determinado analito recuperado no processo em relação à quantidade real 

presente na amostra (ICH, 1995; GONZALEZ et al, 1999). O resultado do teste de 

recuperação para o Cd nas amostras de chorume, em concentração final de 15 µg L
-1

 foi de 

112%. 

 

6.4. ABERTURA DAS AMOSTRAS  

 

Efetuou-se também a avaliação de dois procedimentos para digestão das amostras de 

chorume: a digestão ácida e a digestão assistida por radiação U.V.; na comparação desses dois 

métodos usando-se o teste t-pareado verificou-se que existe uma diferença significativa 

usando-se um nível de confiança de 95% (valor p = 0,012< 0,05) entre as médias dos 

resultados gerados. As concentrações encontradas pelo método U.V. eram maiores que o da 

digestão ácida. Este fato pode ser explicado pelo fato do Cd ser um elemento muito volátil e 

fácil de ser perdido quando a digestão da amostra é realizada por aquecimento em sistemas 

abertos (KRUG et al, 2008). Desta forma, pode-se afirmar que a digestão U.V. apresenta 

maiores vantagens do que a digestão ácida. Esse fato é vantajoso, pois a digestão por 
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aquecimento em frasco aberto aumenta o risco de contaminação das amostras, o que é 

extremamente prejudicial na análise de traços (CAVICCHIOLI e GUTZ, 2003). Além disso, a 

digestão U.V. torna-se mais cômoda para execução da pré-concentração, pois não demanda 

neutralização do excesso do ácido não consumido na digestão, através de elevados volumes 

de soluções de NaOH.  

  

6.5. ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE CHORUME 

 

Utilizou-se o sistema de pré-concentração otimizado para determinar as concentrações 

Cd nas amostras de chorume. Os resultados são comparados ao valor máximo permitido pela 

resolução n° 430/2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiental (CONAMA), que 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 

Tabela 16. Quantidade de Cd nas amostras de chorume coletadas no aterro sanitário de 

Jaguaquara-BA.  

Amostra (mês/ano) Concentração de Cd (µg L
-1

) Pluviosidade (mm/mês)* 

1 (Nov/2011) 6,64 ± 1,0 50,0 

2 (Dez/2011) 7,99 ± 4,8 78,5 

3 (Jan/2012) 2,57 ± 2,9  27,3 

4 (Fev/2012) 2,57 ± 1,0 26,8 

5 (Mar/2012) 3,25 ± 1,9 3,50 

6 (Abr/2012) 2,57 ± 1,0 9,30 

7 (Mai/2012) 3,25 ± 0,0 15,6 

Valor máximo permitido** 200  

* Fonte: Jequié (PCD-INEMA) – INEMA/INPE – 13º52’23” (ºS), 40º4’19”(ºW). 

**Resolução do CONAMA 430/2011. 
 

 

O teor de Cd determinado nas amostras de chorume coletadas entre os meses de 

novembro de 2011 a maio de 2012 na lagoa de estabilização do aterro está abaixo dos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 430/2011, ou seja, em conformidade com a 

legislação. As baixas concentrações de Cd podem ser atribuídas à baixa solubilidade nas 

condições prevalentes: pH alcalino (Figura 12), elevado teor de matéria orgânica, formação de 

quelatos e sedimentação na lagoa. 

Ao relacionar as concentrações de Cd obtidas com os índices pluviométricos da região 

de Jequié, nota-se que as maiores concentrações registradas do analito são nos meses de 
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elevada pluviosidade. Esse resultado corrobora com o fato da pluviosidade interferir nas 

características químicas do chorume, pode-se afirmar que ao percolar na massa de lixo uma 

maior quantidade de água precipitada ocorre fenômenos químicos que alteram as quantidades 

de metais no lixiviado, nesse estudo, especificamente o Cd.   

 Na diminuição das quantidades de metais dissolvidos no chorume, sabe-se que a 

matéria orgânica existente no solo é capaz de atenuar a migração de vários metais para o 

lixiviado (CELERE et al, 2007). Pesquisas anteriores afirmam que (CHRISTENSE et al, 

2001) os principais processos de atenuação de Cd no chorume são: diluição, complexação, 

sorção e precipitação. Além disso, os materiais considerados como fonte de Cd, como por 

exemplo, as baterias recarregáveis e as ligas ferrosas, são retiradas pela associação de 

catadores que possuem um galpão no local. Esse fato contribui para uma considerável 

diminuição do elemento nas células do aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados da determinação do pH nas amostras de chorume provenientes do 

aterro sanitário de Jaguaquara-BA. 

 

O pH de meio ácido ou básico é determinante para definição da idade do chorume e 

consequentemente do aterro. As fases em que o chorume pode ser classificado de acordo com 

a variação do pH são: metanogênica e ácida (CEÇEN e GURSOY, 2000).  Um chorume 

coletado na fase ácida, em um aterro com poucos anos de funcionamento e com processo de 

fermentação anaeróbica instável, apresenta pH ácido e valores de demanda química de 

oxigênio e carbono orgânico total elevados (WESTLAKE, 1995). Na fase metanogênica, as 

concentrações de DQO (demanda química de oxigênio) e COT (carbono orgânico total) 

diminuem, enquanto que o pH aumenta (WESTLAKE, 1995).  
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Conforme a figura 12, verifica-se que o valor de pH determinado nas amostras de 

chorume do aterro municipal de Jaguaquara, é alcalino. O pH alcalino favorece a precipitação 

e remoção do metal do lixiviado deixando-o imobilizado no solo. Pode-se afirmar que o 

lixiviado analisado foi gerado da massa de lixo que está em fase de decomposição 

metanogênica. Ao considerar que o aterro possui mais de 10 anos de funcionamento, os 

valores de pH corroboram as conclusões de trabalhos anteriores e indica baixas concentrações 

de metais potencialmente tóxicos (WESTLAKE, 1995; KULIKOWSKA e KLIMIUK, 2008). 

 Pesquisa realizada no aterro municipal de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, na 

região Sudeste do Brasil, dosaram Cd em amostras de chorume nos anos de 2000 e 2004, em 

concentrações respectivamente de 10 µg L
-1

 e 12 µg L
-1

 (CELERE et al, 2007). A 

quantificação dos níveis de diversos metais no chorume proveniente do aterro municipal de 

lixo da zona norte de Porte Alegre, Rio Grande do Sul, região Sul do Brasil, dosaram os 

níveis mínimos e máximos de Cd entre 0,003 a 2,0 mg L
-1

 (KUJARA et al, 1997). 

Determinações de Cd em chorume de um aterro sanitário na Polônia dosaram a quantidade em 

9,0 µg L
-1

 (KULIKOWSKA E KLIMIUK, 2007). Assim, ao comparar as concentrações de Cd 

no aterro municipal de Jaguaquara-Bahia-Brasil com os estudos citados, verifica-se que a 

dosagem está em níveis semelhantes, ou abaixo dos valores encontrados por esses 

pesquisadores. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados produzidos a partir da determinação de Cd em amostras de chorume 

demonstraram que a metodologia analítica otimizada é eficiente na pré-concentração do metal 

de interesse. O procedimento tem bom desempenho analítico, rapidez, simplicidade, 

eficiência e baixo custo. 

A metodologia de superfície de respostas associada à matriz de planejamento Doehlert 

permitiu a otimização rápida e eficiente de variáveis que afetam o desempenho do sistema de 

pré-concentração. O ajuste de funções polinomiais por ferramentas como regressão por 

mínimos quadrados e redes neurais artificiais permitiu a descrição do comportamento dos 

dados na região experimental estudada e determinação dos valores ótimos para execução 

eficiente da pré-concentração. O ajuste realizado pela rede neural apresentou melhor 

capacidade de predição, porém, os resultados para os valores ótimos encontrados por ambos 

os processos foram similares. 

O procedimento apresentou excelentes limites de detecção e quantificação, ou seja, 

sensibilidade adequada para determinação desse metal de forma confiável, levando-se em 

consideração a matriz complexa e as concentrações em níveis traço (μg L
-1

).  

O uso de radiação U.V. no processo de digestão das amostras mostrou-se mais adequada 

e confiável do que a digestão por aquecimento em sistema aberto. As concentrações das 

amostras digeridas com radiação U.V. apresentaram valores mais altos na concentração do 

analito. Tal técnica caracterizou-se por ser de baixo custo, alta eficiência e mínimos riscos de 

perdas e contaminação. 

O resultado do trabalho também demonstrou que os valores da concentração de Cd no 

aterro sanitário de Jaguaquara-BA estão abaixo do limite estabelecido na Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 430/2011, em conformidade com a 

legislação.  

Por fim, a análise ambiental realizada compõe o registro das concentrações de Cd em 

efluentes (chorume), proveniente de aterro sanitário da região sudoeste da Bahia, região 

Nordeste do Brasil e integra a base científica de informações para subsidiar planejamento, 

gestão e monitoramento de sistemas de tratamento de lixiviado de aterro sanitário. 
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