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RESUMO 
 

A comunidade científica tem se preocupado com a qualidade da água, visto o 
aumento da contaminação da mesma. Dentre tantas fontes de contaminação, o 
descarte de efluentes industriais merece destaque e atenção devido ao seu alto 
volume e grau de poluição. Uma classe de poluentes vem despertando o 
interesse dos pesquisadores: Contaminantes Emergentes (CE), pois são 
encontrados em baixas concentrações entre µg.L-1 e pg. L-1. Alterações na 
saúde humana, como cânceres; deficiências em animais como diminuição da 
fertilidade e disfunção da tireóide; resistência microbiológica e acúmulo dessas 
substâncias no meio ambiente são alguns dos efeitos atribuídos aos CE. Um 
tipo de CE merece destaque: Interferentes Endócrinos (IE), estes são 
considerados pela USEPA como uma das seis áreas de pesquisas mais 
importantes, o que se deve ao aumento expressivo desses compostos ao longo 
dos últimos anos. Entre as muitas substâncias consideradas IE os 
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) tem despertado o interesse de 
pesquisadores, devido à sua ubiquidade e os seus efeitos tóxicos, mutagênicos 
e carcinogênicos em animais e seres humanos. Devido à ineficiência do 
tratamento de efluente convencional na eliminação desses compostos, uma 
técnica que tem se mostrado atrativa nos últimos anos é o Processo Oxidativo 
Avançado (POA), que consiste na geração de um radical hidroxila livre 
altamente oxidante, que reage com grande parte de compostos orgânicos 
gerando CO2 e H2O. Tendo em vista a baixa concentração desses 
micropulentes é necessário um método analítico com baixos limites de 
detecção e alta seletividade sendo equipamentos como o CG-EM uma boa 
alternativa. No presente estudo, foram analisadas amostras do Riacho 
Algodoais – Suape / PE. Coletas foram realizadas ao longo do riacho, para 
investigação da ocorrência e concentração de HPA. Parâmetros de qualidade 
como DBO apresentaram valores acima da legislação pertinente. A técnica 
estatística de ACP permitiu observar o comportamento de cada ponto estudado 
em relação aos parâmetros de qualidade da água. Para identificação e 
quantificação dos HPA, as amostras foram submetidas ao processo de ELL, e 
em seguida concentradas para análise no CG-EM. Nas duas primeiras coletas, 
foram quantificados sete diferentes HPA, onde o somatório destes de maior 
concentração foi no ponto 2 com um valor igual a 33,06 µg.L-1. Na terceira 
coleta executada apenas no ponto 2, encontraram-se nove HPA, inclusive o 
Benzo(a)pireno que é considerado o mais carcinogênico dentre os HPA. As 
fontes dos HPA foram identificadas ao longo do riacho sendo elas petrogênicas 
e pirogênicas. Realizou-se um POA (Foto-Fenton) na amostra com reatores de 
bancada com radiação UV-A e UV-C. O percentual de degradação máximo 
obtido foi 98,57%, utilizando luz UV-A. O estudo cinético foi realizado a partir 
do Carbono Orgânico Total (COT), onde se obteve 44% de conversão do COT 
e a modelagem cinética foi satisfatória com R2 igual a 0,949. Houve uma 
degradação total dos HPA, porém uma mineralização parcial dos mesmos. 
 
Palavras-Chaves: Processos Oxidativos Avançados, Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos, Contaminantes Emergentes, Foto-Fenton. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
The scientific community has been concerned about water quality, given the 
raise of contamination. Among many sources of contamination, the industrial 
effluents disposal deserves attention due to its high volume and degree of 
pollution. A class of pollutants has awakened researches interest: Emerging 
Contaminants (EC), for they are found in low concentrations between µg.L-1 and 
pg. L-1. Modifications in human’s health, like cancers; deficiencies in animals 
such as declining fertility and thyroid dysfunction; microbiological resistance and 
the accumulation of these substances in the environment are some of the 
effects attributed to the EC. A type of EC deserves to be pointed out: endocrine 
disruptors (IE), considered by USEPA as one of the six most important areas of 
research, due to the significant increase of these compounds over the last 
years. Among the many substances considered as IEs, the polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH) has attracted the interest of researchers due to its ubiquity 
and its toxics, mutagenic and carcinogenic effects in animals and human 
beings. Due to the inefficiency of conventional wastewater treatment in the 
elimination of these compounds, a technique that has proven to be attractive in 
recent years is the advanced oxidation processes (AOP), which consists in 
generating a highly oxidizing free hydroxyl radical, which reacts with the most of 
organic compounds, generating CO2 and H2O. Considering the low 
concentration of these micropulentes it is needed an analytical method with low 
detection limits and high selectivity, being the GC-MS equipment a good 
alternative. In the present study, samples of Algodoais Creek - Suape / PE were 
analyzed. They were collected along the stream, for the investigation of the 
occurrence and concentration of PAH. Quality parameters such as BOD values 
showed results above the relevant legislation. The PCA statistical technique 
allowed us to observe the behavior of each studied point in relation to the water 
quality parameters. For identification and quantification of PAH, the samples 
were submitted to the process of ELL, and then concentrated for analysis in 
GC-MS. In the first two samples were quantified seven different PAHs, where 
the sum of the highest concentration was in section 2 with a value of           
33.06 µg.L-1. In the third collection performed only in section 2, we found nine 
PAH, including benzo (a) pyrene, which is considered the most carcinogenic 
among the PAH. The sources of PAH have been identified along the stream as 
petrogencs and pyrogenic. We carried out a POA (Photo-Fenton) in the sample 
reactor bench with UV-A and UV-C. The maximum percentage of degradation 
obtained was 98.57%, using UV-A light. The kinetic study was performed using 
the Total Organic Carbon (TOC), where we got 44% conversion of TOC and 
kinetic modeling was satisfactory with R2 equal to 0.949. There was a total 
degradation of PAHs, but a partial mineralization of them. 
 
Key-words: Advanced Oxidation Processes, Polycyclic  Aromatic Hydrocarbons, 
Emerging Contaminants, Photo-Fenton.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

  A qualidade das águas de abastecimento tem preocupado as 

comunidades científicas tanto a nível nacional quanto internacional, uma vez 

que água potável tem se tornado cada vez mais escassa e contaminada na 

natureza. De acordo com Organização das Nações Unidas (ONU, 2000), “No 

ritmo atual de poluição e explosão demográfica, as perspectivas são sombrias. 

Em 25 anos um terço da humanidade estará morrendo por sede ou 

contaminação de água. As primeiras vítimas serão moradores de metrópoles e 

regiões desérticas”, sendo um grande desafio para o século 21, o controle da 

poluição química de águas (MOTA, 2005; TERNES, 2010).  

Diversos são os responsáveis pela contaminação do meio ambiente, 

porém o de maior influência são os descartes dos efluentes industriais, que 

preocupam as próprias indústrias e os órgãos ambientais. Sendo algo comum 

em países desenvolvidos, esse tipo de poluição, pode ser decorrente da falta 

de consciência ambiental, do mau uso dos recursos naturais e da ineficiência 

da legislação referente à proteção ao meio ambiente (SODRÉ, 2010; TEIXEIRA 

e JARDIM, 2004). Porém, a legislação ambiental tem se tornado mais restritiva 

fazendo com que haja um aumento na demanda por novas técnicas para o 

desenvolvimento de tecnologias limpas, otimização dos processos e 

desenvolvimento de sistemas industriais fechados de purificação e reciclagem 

de água (CENTI, 2002 apud BRITTO e RANGEL, 2008; BARRAULT et al., 

2000).  

Com a evolução na química analítica e as inovações para detecção de 

mais compostos poluentes surge um dos maiores responsáveis pelo grave 

problema de poluição atual: Contaminantes Emergentes (CE) (TERNES, 2010). 

Esses CE são micropoluentes, encontrados sob baixas concentrações entre 

µg.L-1 e pg. L-1, principalmente de descartes de  efluentes de esgotos 

industriais e/ou domésticos (KLAMERTH et al., 2010; PAL, 2010; SODRÉ, 

2010). Atualmente no Brasil, as indústrias pagam pelo consumo da água e têm 

como obrigação a devolução desta água dentro dos padrões estabelecidos 
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pela legislação ambiental. Esta devolução ao meio ambiente após tratamentos 

ineficientes levam a uma qualidade das águas fora dos padrões existentes, 

acarretando sanções cada vez mais severas por parte dos órgãos de vigilância 

ambiental (MOTA, 2005). Para detecção desses compostos em níveis de 

concentração baixos, faz-se necessário o uso de métodos analíticos eficientes 

e de alta resolução e precisão, como a Cromatografia Gasosa acoplada a 

Espectroscopia de Massa (CG-EM).  

Estudos recentes demonstraram mudanças radicais em seres humanos 

e animais, possivelmente devido à presença de alguns CE em águas 

superficiais e subterrâneas (WAISSMANN, 2002), como exemplo de 

deficiências podemos citar: diminuição da fertilidade de peixes, aves, 

crustáceos e mamíferos; diminuição do sucesso de incubação em aves, peixes 

e tartarugas; disfunção da tireóide em aves e peixes; anomalia metabólica em 

aves, peixes e mamíferos; feminilização de  peixes machos; problemas no 

sistema reprodutivo de peixes;  resistência microbiológica e o perigo para 

sistemas imunológicos de aves e mamíferos marinhos (BILA e DEZOTTI, 2007; 

KLAMERTH et al., 2010). Em relação a seres humanos, o Comitê Científico da 

Toxicidade, Ecotoxicidade e Ambiente (CSTEE) concluiu que há relação entre 

alguns contaminantes emergentes e alterações na saúde humana (CSTEE, 

1999; SCHRIKS et al., 2010). 

Os CE são divididos em classes, dentre elas, uma tem chamado 

atenção: Interferentes Endócrinos (IE). Algumas evidências observadas em 

estudo sugerem que possíveis alterações de saúde humana envolvendo o 

sistema reprodutivo, tais como o câncer de mama e de testículo, podem estar 

relacionadas à exposição a tais substâncias (GHISELLI e JARDIM, 2007). 

Desde o ano de 1996, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) tem considerado 

a identificação e quantificação de interferentes endócrinos, como uma das seis 

áreas de pesquisas mais importantes, atribuído ao aumento expressivo desses 

compostos ao longo dos últimos anos (USEPA, 1997). 

Um tipo de IE que vem chamando atenção são os Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos – HPA. Altamente tóxicos, mutagênicos ou 

teratogênicos e carcinogênicos em muitos animais e humanos, essas 
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substâncias são encontradas em grande quantidade e em grande parte do 

meio ambiente, devido as suas diversas fontes de origem e a sua ubiquidade.  

Os efluentes contaminados pelos HPA caso não sejam tratados de 

maneira correta e eficiente podem causar graves danos à natureza e a saúde 

humana (ALONSO et al., 2010; BLEDZKA et. al, 2010; FARIA e DELLA, 2004;  

PEREIRA NETTO et al., 2000; SISSINO et al., 2003). 

Tratamentos convencionais de efluentes consistem basicamente de 

tratamentos físico-químicos e biológicos que apenas removem contaminantes, 

sendo os mesmos ineficientes no que diz respeito a CE tóxicos (HPA), o que 

tem ocasionado a busca por técnicas mais avançadas de tratamento onde 

esses compostos são degradados e removidos com eficácia (KLAMERTH et 

al., 2010, MIRANDA – GARCÍA, et al., 2011;  MOTA, et al., 2008; PAL, 2010).  

Uma técnica que vem sendo pesquisada, utilizada e se mostrando 

atrativa nos últimos anos em tratamento de efluentes é o Processo Oxidativo 

Avançado (POA), que consiste na geração de um radical hidroxila livre 

altamente oxidante, este reage com grande parte de compostos orgânicos 

(KLAMERTH et al., 2010; MIRANDA – GARCÍA et al., 2011; MOTA, et al.,2008;   

TEIXEIRA e JARDIM, 2004;).  

O POA é um processo destrutivo, sendo essa sua grande vantagem, 

pois o contaminante é degradado através de reações químicas e gera produtos 

biodegradáveis ao meio ambiente, como CO2 e H2O. Podendo ser de dois 

tipos: sistema homogêneo e heterogêneo, o POA tem sido uma alternativa no 

tratamento de águas superficiais e subterrâneas, bem como águas residuais e 

solos contaminados (MOTA et al., 2008; TEIXEIRA e JARDIM, 2004).   

Visto que é de importância para qualquer ser vivo uma água de boa 

qualidade, fazem-se necessários o uso de inovações nas técnicas de 

monitoramentos dessas matrizes de água, técnicas estatísticas, como Análises 

de Componentes Principais (ACP). Esta ferramenta tem sido utilizada por 

diversos pesquisadores tais como Borges et al. (2007) que estudaram a 

capacidade de complexação e sua relação com algumas variáveis ambientais 

em cinco represas do rio Tietê/Brasil; Silva et al (2008),  na determinação de 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos em gasolina comercializada nos postos 

do estado do Piauí;  e Celino et al. (2010), que verificaram a distribuição e 
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origem de HPA em ambientes hídricos, vindo a ACP atender com eficiência no 

monitoramento da qualidade das matrizes ambientais.  

A avaliação, quantificação e identificação de CE e suas possíveis fontes 

de origem no Riacho Algodoais- Suape/PE, bem como o desenvolvimento de 

novas técnicas de tratamento para rios e águas contaminadas por CE, vem a 

ser a perspectiva deste trabalho, donde serão utilizados métodos analíticos de 

alta eficiência e seletividade.    

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo principal desse trabalho foi a avaliação da água do Riacho 

Algodoais– SUAPE/ PE, juntamente com a identificação de Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos (HPA) e tratamento dos mesmos utilizando Processos 

Oxidativos Avançados - POA. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

- Identificação, avaliação e quantificação dos CE do tipo HPA presentes na 

água do Riacho Algodoais, através de análise por CG-EM; 

- Aplicação do Processo Oxidativo Avançado, do tipo Foto-Fenton, para as 

amostras com elevados níveis de HPA; 

- Utilização da Análise de Componentes Principais nos resultados obtidos; 

- Identificação das possíveis fontes dos HPA; 

- Quantificar os níveis de Carbono Orgânico Total (COT), presentes nas 

amostras em estudos, antes e após tratamento com o POA; 

- Modelagem do Processo Cinético. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 RIACHO ALGODOAIS-SUAPE / PE 

 

O local escolhido para estudo foi a microbacia do Riacho Algodoais, 

localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, na zona 

industrial do Complexo de Suape, tendo como comprimento total 10,43 km. A 

Figura 1 apresenta a localização geográfica deste riacho.  

 
 

 

        
Figura 1: Localização Geográfica do Riacho Algodoais 

Fonte: Adaptado de Pedrosa, 2010. 
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Este riacho pode ser dividido, segundo Pedrosa (2010) em três zonas 

distintas do Complexo Industrial Portuário de Suape: 38% na zona rural (onde 

se localiza a nascente); 50% na zona industrial e 12% na zona estuarina.  

 

 
Figura 2: Limites das Zonas do riacho: A- Zona Rural, B- Zona industrial e C- Zona estuarina. 

Fonte: Pedrosa, 2010. 

 

Na zona rural, as principais culturas desenvolvidas nesta região são a 

monocultura de cana-de-açúcar e a agricultura de subsistência exercida pela 

população existente neste local, a qual faz uso das águas do riacho para 

consumo próprio e irrigação de suas plantações. Em contrapartida, o riacho 

recebe efluentes domésticos, que em sua maioria, não possuem o tratamento 

adequado (PEDROSA, 2010). 

Na zona industrial o Riacho recebe efluentes advindos de indústrias dos 

mais variados tipos, sendo elas: bebidas, têxtil, fabricação de latas de alumínio, 

garrafas PET e produtos cerâmicos. O riacho recebe todo o impacto desses 

efluentes e segundo DBF (2008) apud Pedrosa (2010) há modificações 

significativas na qualidade de sua água até a chegada da região estuarina, 

constatando-se uma crescente piora na qualidade do riacho a partir da zona 

industrial. Segundo estudo de Pedrosa (2010), a mínima população existente 

nessa área de zona industrial relata que a utilização da água do riacho neste 

setor é inviável, pois a mesma apresenta um aspecto e odor desagradáveis. Os 

mesmos ainda relata uma piora nas águas do referido recurso hídrico após a 

instalação das indústrias. 
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  Na zona estuarina, ocorre a desembocadura do riacho Algodoais no rio 

Massangana, porém o mesmo ainda está na zona industrial de acordo com o 

Decreto 8.447/83 de Suape, sendo denominada zona estuarina apenas para 

facilidade de caracterização do mesmo (PEDROSA, 2010). A Figura 3 

corresponde a fotos do Riacho Algodoais. 

 

  

  

Figura 3: Fotos do Riacho Algodoais 

 

2.2 CONTAMINANTES EMERGENTES (CE)  

 

Contaminantes Emergentes são micropoluentes em níveis de 

concentração baixos, na ordem de µg.L -1 – ng.L-1, chegando também a ordem 

de pg. L-1 (BILA e DEZOTTI, 2007; BLEDZKA et al., 2010; SODRÉ et al., 2010) 

Descobertos há aproximadamente 20 anos, esses micropoluentes têm 

chamado a atenção de estudiosos do mundo todo, especialmente na última 

década, onde os estudos tem se intensificado devido ao aumento de ocorrência 

desses contaminantes em águas superficiais, alimentos e no ar e os seus 

efeitos para a saúde humana e dos seres vivos. Devido aos avanços da 
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química analítica, é possível a detecção de traços dos compostos no meio 

ambiente e o conhecimento cada vez maior dos efeitos toxicológicos desses 

poluentes justifica o termo de emergentes (GHISELLI E JARDIM, 2007; 

MIRANDA – GARCÍA et al., 2011; SODERSTROM et al.,2009). Alemanha, 

Holanda, Suíça, Espanha e Estados Unidos da América (EUA) são exemplos 

de países onde os estudos nesta área têm sido intensificados, porém no Brasil, 

segundo Sodré et al.(2010) poucos estudos relatam a ocorrência de 

contaminantes em águas brasileiras (GHISELLI e JARDIM, 2007).  

Os CE, devido à sua periculosidade, têm se tornado um problema 

ambiental. Mesmo em concentrações baixas, esses poluentes podem trazer 

efeitos nocivos aos organismos vivos que entrarem em contato com eles, por 

este motivo, diversos estudos têm sido dirigidos para os CE, a fim de se 

conhecer sua ocorrência, concentração, tratamento e efeitos.  Eles não fazem 

parte de um programa de monitoramento de rotina, porém é possível que num 

futuro próximo isso ocorra, já que a população em geral e as agências 

governamentais (como a USEPA) têm se preocupado devido a sua potencial 

ameaça para a saúde humana e ao meio ambiente (LAWS, et al., 2011; 

PÉTROVIC, et al., 2003; SODRÉ, 2010;  YAO et al., 2011). 

Inicialmente os CE eram chamados de Interferentes Endócrinos, pois as 

pesquisas iniciais desses contaminantes relatam alterações no sistema 

endócrino de humanos e animais. Desde o início do século XX, existem 

hipóteses quanto à exposição de substâncias químicas tóxicas nas quais 

preveem alterações no funcionamento dos seres vivos; observações de 

anomalias; interferência no sistema endócrino de animais e seres humanos, 

acarretando aumento do índice de câncer de testículo, de mama e próstata nos 

seres humanos; deformidades dos órgãos reprodutivos, feminilização em 

peixes machos, disfunção da tireóide, alterações no sistema neurológico, 

diminuição da fertilidade em animais, além de diversos efeitos fisiológicos 

observados em espécies de animais onde a causa/efeito é mais evidenciada 

(BILA e DEZOTTI, 2007; SANTAMARTA, 2001).  

Alterações consideradas crônicas no desenvolvimento e na reprodução 

de várias espécies têm sido atribuídas à presença de uma grande variedade de 

substâncias químicas principalmente no sistema aquático, em concentrações 
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extremamente pequenas, como µg.L-1, ng. L-1 e pg. L-1 (BILA e DEZOTTI, 2007; 

GHISELLI e JARDIM, 2007; SODRÉ et al., 2007;). Esta ameaça à saúde dos 

animais e de seres humanos foi notificada primeiramente através do livro 

considerado um marco neste estudo, Primavera Silenciosa (1962) da bióloga 

americana Rachel Carson, onde a mesma verificou o efeito negativo de um 

pesticida muito utilizado na época, o DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), na 

reprodução de aves. O interesse do público aumentou após a publicação do 

livro Our Stolen Future (Nosso Futuro Roubado), de Theo Colburn e seus 

associados no ano de 1996, considerado continuidade do livro de Rachel 

Carson esta obra deu início a um movimento ambientalista e alertou os perigos 

desses contaminantes as agências ambientais e a órgãos como a ONU e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (GHISELLI e JARDIM, 2007; 

SANTAMARTA, 2001; http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais /00 

00012152.pdf).  

Devido ao perigo desses contaminantes, pesquisas multidisciplinares 

têm sido realizadas em todo o mundo, em 1991 cientistas diversos se reuniram 

na Wingspread Conference Center para a estruturação e definição do então 

recém conhecido interferente endócrino, chegando eles ao consenso do 

potencial desses micropoluentes em romperem e interferirem no sistema 

endócrino de animais e seres humanos e na saúde dos mesmos em geral. 

Desde então, as pesquisas em áreas diversas sobre estes contaminantes 

estão em constante expansão, que para abranger essa multidisciplinaridade, 

passaram a ser chamados de contaminantes emergentes (LOUREIRO, 2002; 

MIRANDA – GARCÍA et al., 2011; WAGNER e OEHLMANN, 2011).  

 Em Abril de 2009, publicou-se uma sessão intitulada de Contaminantes 

Emergentes nos autos do Toxicology and Risck Assesssment Conference 

(TRAC), em Cincinnati, onde a proposta era a de se partilhar informações em 

geral e aspectos técnicos associados a CE. Foi discutido ainda nessa sessão, 

na qual faziam parte também cinco representantes da USEPA, a ameaça 

potencial e real à saúde humana, de animais e ao meio ambiente que os CE 

representam, bem como a falta de uma norma regulamentar abrangente para 

essas substâncias (MURNYAK, et al., 2010).  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais%20/00
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Podem ser considerados CE os produtos farmacêuticos, produtos de 

higiene pessoal, interferentes endócrinos (ou disruptores endócrinos), aditivos 

industriais variados, hormônios sintéticos ou naturais, derivados do colesterol e 

alguns sub-produtos industriais  (MIRANDA – GARCÍA et al., 2011; PÉTROVIC 

et al., 2003 ; SODRÉ, et al., 2010; YAO et al.,2011).  

 

2.3 FONTES DE CONTAMINANTES EMERGENTES 

 

Os poluentes ambientais são originados de duas fontes: pontuais e não 

pontuais (difusas). As fontes pontuais são mais fáceis de identificar, pois as 

mesmas apresentam ponto de entrada bem caracterizado e por este motivo 

apresentam uma maior facilidade no seu controle e monitoramento. O descarte 

de efluentes industriais, estações de tratamento de esgotos (ETE), esgoto 

bruto, derramamentos acidentais, são exemplos de fontes pontuais. Em 

contraste com estas, as fontes difusas são mais difíceis de localizar sua origem 

de contaminação, pois são provenientes de deposições atmosféricas, 

escoamentos superficiais provenientes das práticas agrícolas, lixiviação de 

compostos do solo são exemplos destes segundo tipo (GHISELLI e JARDIM, 

2007; SODRÉ et al., 2007). 

Consideram-se, em países desenvolvidos, os efluentes de estações de 

tratamento de esgoto como sendo a principal fonte de interferentes endócrinos, 

contaminantes emergentes, visto uma ineficiência no tratamento convencional 

desses esgotos já que em países em desenvolvimento, a principal fonte destes 

contaminantes é o descarte de esgoto bruto em águas superficiais (BLEDZCKA 

et al., 2010; SODRÉ et al., 2007).   

Produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, hormônios naturais e 

sintéticos, bisfenol A, ftalatos, HPA e pesticidas entre outros CE são 

encontrados geralmente em efluentes de estações de tratamentos de indústrias 

e domésticos.  Uma fonte de contaminação para seres humanos é através dos 

resíduos de vários pesticidas que têm sido encontrados em frutas e vegetais, 

assim como hormônios injetados em animais, contaminando os seus derivados. 

(HARTMANN, et al., 1998 apud BILA e DEZOTTI, 2007; SODERSTROM et al., 

2009; SODRÉ, et al., 2007). Segundo Ghiselli e Jardim (2007), a produção de 
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alimentos industrializados assim como seu processo de embalagem, também 

são fontes de contaminação significativas para os seres humanos.  

Emissões radioativas e queima de combustíveis são formas de poluição 

por CE na atmosfera. Alquifenóis, HPA, retardadores de chama bromados 

foram alguns dos CE encontrados na atmosfera (BILA e DEZOTTI, 2007; 

GHISELLI e JARDIM, 2007; LEMOS et al., 2009). Segundo Bila e Dezotti 

(2007), a água potável é outra significativa fonte de exposição a CE. Sendo as 

águas superficiais e de subsolo contaminadas pela infiltração através do solo, 

pela atividade agrícola, ou com o descarte direto de efluentes não 

satisfatoriamente tratados.  

Como água potável é uma necessidade básica e é exposta a 

contaminação direta de CE, pesquisas em cursos hídricos tem sido realizados 

ao longo dos anos para a avaliação e o tratamento desse tipo de 

contaminação, podendo citar Sodré et al. (2007) apud Sodré et al. (2007) que 

analisou as águas naturais de Campinas e Xu et al. (2011) que estudou a 

presença de CE em uma bacia tropical em Cingapura. 

 

2.4 TIPOS DE CONTAMINANTES EMERGENTES 

 

 Os CE abrangem diversidade de substâncias químicas, sejam elas 

naturais ou sintéticas. Produtos Farmacêuticos e de Cuidado Pessoal (PPCP), 

Produtos Veterinários, Disruptores Endócrinos (DE) ou Interferentes 

Endócrinos, Poluentes Orgânicos Persistentes (POP), Contaminantes 

Orgânicos Polares (COP), todos eles são classes de substâncias dos CE 

(ESPLUGAS et al., 2007;  KLAMERTH, et al., 2010; LAWS et al.,2011; 

MIRANDA-GARCÍA et al., 2011; YAO et al.; PETROVIC et al., 2003; 

SÖDERSTRÖM et al., 2009).  

 Muitas dessas substâncias são comumente utilizadas no dia a dia, seja 

em indústrias ou residências. Em um artigo do ano de 2009 da FAPESP, o 

aumento no consumo de cosméticos, artigos de limpeza e de medicamentos 

tem piorado a situação dos ecossistemas aquáticos. Nesse mesmo artigo, 

segundo o pesquisador Jardim: “Estima-se que uma pessoa utilize, em média, 

dez produtos cosméticos e de higiene todos os dias antes mesmo de sair de 
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casa” (Disponível em: http://agencia.fapesp.br/12846; acesso no dia 

16/08/2011). Essas substâncias aliadas aos efluentes industriais contendo 

HPA, bisfenol A, fármacos, vem se tornando a mais nova classe de poluentes.  

A Tabela 1 mostra alguns exemplos de substâncias de ampla utilização 

consideradas CE.   

 

TABELA 1 – Exemplos de Contaminantes Emergentes 

 

TIPO DE CE 

 

EXEMPLOS 

 

REF. 

 
Produtos 

Farmacêuticos  

 
Antiinflamatórios e Analgésicos 

(Ibuprofeno e Diclofenaco) 

 
 
 
 

 
KLAMERTH, et al., 2010; 
ESPLUGAS et al., 2007. 

 
Antibióticos 

(Flumequina e Oxitetraciclina) 
 
Antiepléticos ( Carbamazepina) 
 
Anti-hipertensivo (Propranolol)  

 
Antisséptico (Triclosan) 

 
 

Produtos de 
Cuidados Pessoal 

 
 

Metilparabeno (conservante para 
produtos de beleza); 

Oxibenzeno; 
Maquiagens, cremes, produtos para 

cabelos e banhos. 

 
 

SODRÉ et. al, 2010; 
PETROVIĆ et al., 2003; 

BIRKETT E LESTER, 2003 
apud BILA E DEZOTTI, 2007; 

KLAMERTH, et al., 2010;; 
          SILVEIRA et al., 2011. 

 
 

Poluentes Orgânicos 
Persistentes (POP) 

Dioxinas e Furanos CETESB, 2011; 
TOMINAGA, 2011. 

 

Os IE serão tratados no próximo sub-item, devido à sua importância ao 

trabalho. 

 

 

 

 

 

http://agencia.fapesp.br/12846
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2.4.1. Interferentes Endócrinos (IE) 

 

Os Interferentes Endócrinos foram os primeiros micropoluentes a terem 

seus efeitos estudados no início do século XX ao serem observados alterações 

no sistema endócrino humano e animal. Por este motivo, os CE eram 

denominados originalmente de Interferentes Endócrinos ou Desreguladores 

Endócrinos ou Disruptores Endócrinos (BILA e DEZOTTI, 2007; GHISELLI e 

JARDIM, 2007; WAGNER e OEHLMANN, 2011). Desde então, eles são 

considerados uma classe importante de estudos dos CE, pois os mesmos 

apresentam uma ampla variedade de substâncias químicas altamente tóxicas, 

naturais ou sintéticas, que possuem efeitos estrogênicos onde a população, e 

os seres vivos em geral, são expostos todos os dias devido a sua ampla 

utilização em milhares de produtos (BLEDZKA et al., 2010). 

Os Interferentes Endócrinos são compostos, sintéticos ou naturais, que 

podem influenciar a atividade hormonal dos seres vivos mesmo em baixas 

concentrações. Segundo Bledzka et al. (2010) essas substâncias são 

encontradas atualmente em níveis que chegam a ppt (ng. L-1), e mesmo sendo 

uma concentração baixa, não impede de se observar efeitos adversos em 

seres vivos. De acordo com o Programa Internacional de Segurança Química   

(do inglês IPCS), um IE é “uma substância ou mistura exógena que altera a 

função do sistema endócrino e consequentemente causa efeitos adversos em 

um organismo saudável, ou em seus descendentes, ou subpopulações”. A 

USEPA tem uma definição mais detalhada sobre este assunto: “um interferente 

endócrino é um agente exógeno que interfere na síntese, secreção, transporte, 

ligação, ação ou eliminação de hormônios naturais que são responsáveis pela 

manutenção da homeostase, reprodução, desenvolvimento e/ou 

comportamento” (SODRÉ et al., 2007, GHISELLI e JARDIM, 2007).  

Os processos fisiológicos do corpo humano são controlados por dois 

sistemas: endócrino e nervoso. O sistema endócrino utiliza os hormônios, que 

são considerados mensageiros químicos para mediar estes processos. As 

glândulas endócrinas são responsáveis pela síntese e excreção dos hormônios 

na corrente sanguínea.  
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Os hormônios agem em determinadas células do corpo, chamadas 

células-alvo. Essas células respondem ao estímulo do hormônio porque 

possuem receptores específicos à interação molecular (BARROS, 2009). As 

Figuras 4 e 5 ilustram o sistema endócrino animal e humano.  

 

                    
Figura 4: Sistema Endócrino Humano                           Figura 5: Sistema Endócrino Animal 
Fonte: Loureiro, 2002.                                                  Fonte: Adaptado de Guilette, 2009. 

 

Por serem os hormônios específicos, é necessário que pequenas 

concentrações dessas substâncias estejam presentes na corrente sanguínea 

para que se obtenha a resposta esperada. Os receptores celulares não se 

ligam apenas a hormônios, eles interagem com outras moléculas orgânicas 

presentes na corrente sanguínea e é exatamente aí que os problemas com o 

sistema endócrino começam (SODRÉ, et al., 2007). 

 Alterações na síntese e remoção dos hormônios de seus respectivos 

receptores e interações com sistemas multi-hormonais são outros efeitos que 

ocorrem no sistema endócrino alterado. Os processos são complexos, o que 

motiva a uma não completa elucidação. Muitos interferentes endócrinos 

competem com o estradiol, que é um hormônio sexual feminino natural, pelos 

receptores de estrogênio. Alguns outros competem com a diidrotestosterona, 

hormônio sexual masculino natural, sobre o sistema endócrino. Essas 

substâncias promovem efeitos de feminilização e masculinização e são 

conhecidas, respectivamente por estrogênicas e androgênicas. Ora, se uma 

Paratireóide 

Gônadas 

Hipotálamo 

Pituitária 

Tiróide 

Timo 

Pâncreas 

Adrenal 

Rins 
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substância é conhecida como anti-estrogênica , como o tamoxifeno, inibirá a 

ação biológica dos estrogênios ligando-se  e inativando os receptores de 

estrogênios presentes no tecido alvo. Se uma substância for anti-androgênica, 

como a flutamida, ela causará inibição à ação biológica dos androgênios 

(GHISELLI e JARDIM, 2007). 

Os interferentes endócrinos podem afetar o funcionamento do sistema 

endócrino de três formas possíveis, a Figura 6 mostra essa atuação:  

1. Imitando a ação de um hormônio natural, como o estrogênio e a 

testosterona, promovendo uma série de reações químicas semelhantes 

no corpo; 

2. Bloqueando os receptores nas células que recebem os hormônios, 

impedindo a ação dos hormônios naturais; 

3. Afetando a síntese, transporte, metabolismo e excreção dos hormônios, 

alterando as concentrações dos hormônios naturais (GHISELLI e 

JARDIM, 2007). 

          

           Figura 6: Como agem os Interferentes Endócrinos 
                Fonte: Loureiro, 2002. 

 
 Apesar de muitos compostos serem suspeitos de provocarem algum tipo 

de interferência no sistema endócrino, a comunidade científica ainda não tem 

um consenso sobre os efeitos biológicos específicos dessas substâncias. 

Ensaios experimentais que envolvam a atividade estrógena de compostos 

orgânicos em função de alguns parâmetros como concentração, efeitos 

cumulativos e atividade intrínseca de interferência ainda são necessários para 

que se obtenha um conhecimento da potência desses compostos em alterar o 

sistema endócrino de organismos vivos em condições naturais.  

Compostos de origem endógena e exógena têm sido avaliados de 

acordo com suas capacidades de induzir respostas similares às respostas 
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hormonais (GIESY et al., 2002 apud SODRÉ et al., 2007). Organizações 

mundiais científicas classificaram várias substâncias químicas como IE, 

listados na Tabela 2.    

 

        Tabela 2: Lista de Substâncias classificadas como IE por diversas organizações 

SUBSTÂNCIAS UKEA USEPA 

OSPAR 

JEA WWF 
in 

vivo 
in 

vitro 

Esteróides             

Etinilestradiol x   x       

17β - Estradiol x   x       

Estrona x   x       

Mestranol x   x       

Dietilestilbetrol x   x       

Alquifenóis             

Nonilfenol x x x   X x 

Nonilfenol Etoxilado x     x     

Octilfenol x x x   X   

Octilfenol Etoxilado x           

Compostos Poliaromáticos             

Bifenilas Policloradas x x x   x x 

Retardantes de Chama       x x x 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA)   x   x     

Compostos com Oxigênico             

Ftalatos x x   x x x 

Bisfenol A x x     x x 

Pesticidas             

Atrazina x x   x x x 

Simazina x x   x x x 

Diclorvos x           

Endossulfan x x   x x x 

Trifluralina x x       x 

Demeton-S-metil x           

Dimetoato x         X 

Linuron           X 

Permetrina x x     x   

Lindano x x x     X 

Clordano x     x x X 

Dieldrin x x   x x X 

Hexaclorobenzeno x     x x X 

Pentaclorofenol x x     x X 

Outros             

Dioxinas e Furanos x   x   x X 

Tributilestanho x x x   x X 

Fonte: GHISELLI e JARDIM (2007). 
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Dentre os IE listados na Tabela 2, os HPA são contaminantes com alto 

grau de toxicidade, propriedades carcinogênicas e mutagênicas para homens e 

animais, além de estarem presentes em praticamente todos os compartimentos 

ambientais. Sendo assim, uma atenção especial será dada para esses 

micropoluentes visto que são objetos de estudo do presente trabalho 

(CRISTALE, et al., 2008; SISSINO, et al., 2003).  

 

2.4.1.1 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) 

 

 

a) Características Gerais dos HPA 

 

Os HPA são compostos orgânicos caracterizados por dois ou mais anéis 

aromáticos condensados, formados durante a combustão incompleta ou 

pirólise de materiais contendo carbono e hidrogênio. São considerados 

carcinogênicos e/ou mutagênicos com significativa importância no estudo 

ambiental atribuída em grande parte por serem ubíquos, o que lhes conferem a 

capacidade de serem encontrados em diversos compartimentos ambientais 

como ar, água solo, plantas e alimentos (WU, et al., 2010; RODIL, et al., 2007;  

PEREIRA NETTO, et al., 2000; CRISTALE, et al., 2008). Segundo Bettin e 

Franco (2005), até o início do século XX havia um equilíbrio entre a produção e 

a degradação natural de HPA, porém com a expansão da atividade industrial, 

essa razão tem aumentado constantemente.  

Devido aos seus efeitos toxicológicos para os seres vivos em geral, sua 

facilidade de absorção e ubiquidade, pesquisas tendo como centro de interesse 

os HPA têm sido intensificadas a cada ano. A Tabela 3 reúne alguns trabalhos 

multidisciplinares tendo como objeto comum os HPA (BOFFETA et al. 1997 

apud SISSINO et al., 2003). 

 

 

 

 



33 
 

 

TABELA 3 – Estudos sobre Contaminantes Emergentes 

TRABALHO AUTORES ANO 

Fontes, formação, reatividade e quantificação de 
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos(HPA) na atmosfera. 

Lopes, et al. 1996 

Avaliação da Contaminação Humana por Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos e seus derivados Nitrados (NHPAS): 

Uma Revisão Metodológica 

Pereira Netto, et al. 2000 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em resíduos sólidos 
industriais: uma avaliação do risco potencial de contaminação 

ambiental e humana em áreas de disposição de resíduos 

Sissino, et.al. 2003 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em Aguardentes Bettin  e Franco 2005 

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water and 
beverages using membrane-assistes solvente extraction in 

combination with large volume injection-gas chromatography-
mass spctrometric detection 

Rodil, et al. 2007 

 

Desenvolvimento e aplicação de método GC-MS para análise 
simultânea de 17 HPA em material particulado atmosférico 

Cristale, et.al. 2008 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Asphalt Binder: 
Extraction and Characterization 

Pinheiro, et.al. 2009 

Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and missed 
abortion in early pregnancy in a Chinese population 

Wu, et.al. 2010 

Analytical Methods for Determining Metabolities of Poycyclic 
Aromatic Hydrocarbon (PAH) polluants in fish bile: A review 

Beyer, et al. 2010 

Degradation of PAH by high frequency ultrasound Manariotis, et al. 2011 

 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos são apolares, lipofílicos, ou 

seja, possuem em geral baixa solubilidade em água, resultando que em 

sistemas aquosos a sua associação à matéria orgânica ou em sedimentos 

(SISSINO et al., 2003;  CELINO et al. 2010, LEMOS et al., 2009).  

 A massa molar dos HPA influencia diretamente em algumas 

propriedades físico-químicas. Quanto maior a massa molecular dos HPA, maior 

os seus pontos de fusão e ebulição e menor a sua solubilidade em água. 

Geralmente a solubilidade em água do HPA diminui com o aumento dos 

números de anéis aromáticos (NIKOLAOU, et al., 2009 e LEITE, 2008).  

A volatilidade dos HPA aumenta com a diminuição da sua massa 

molecular e a mesma diminui com o aumento da massa molecular. Segundo 



34 
 

Pereira Netto et al. (2000), HPA de baixas massas moleculares são mais 

voláteis e apresentam pressão de vapor maior que os mais pesados. A 

constante de Henry também é influenciada inversamente pela massa molar. As 

propriedades físico-químicas de alguns HPA encontram-se na Tabela 4 

(PEREIRA NETTO, et al., 2000).   

 

TABELA 4 – Propriedades Físico-Químicas de HPA 

 
HPA 

Massa 
Molar 

(g.mol
-1

) 

Ponto  
de 

Fusão 
 (°C) 

Ponto  
de  

Ebulição              
(°C) 

Pressão  
de  

Vapor 
 (Pa, 25°C) 

Constante 
 de 

 Henry 
(kPa) 

Solubilidade  
em 

 Água 
 (µg.L

-1
) 

Naftaleno 128 81 217,9 10,4 4,89x10
-2

 3,17x10
4
 

Acenaftileno 152 92-93 - 8,9x10
-1

 114x10
-3

 - 

Acenafteno 154 95 279 2,9x10
-1

 1,48x10
-2

 3,93x10
3
 

Fluoreno 166 115-116 295 9x10
-2

 1,01x10
-2

 1,98x10
3
 

Fenantreno 178 100,5 340 1,6x10
-2

 3,98x10
-3

 1,29x10
3
 

Antraceno 178 216,4 342 8,0x10
-4

 7,3x10
-2

 73 

Fluoranteno 202 108,8 375 1,2x10
-3

 6,5x10
-4

 
(20°C) 

260 

Pireno 202 150,4 393 6x10
-4

 1,1x10
-3

 135 

Benzo [a] 
antraceno 

228 160,7 400 2,8x10
-5

 - 14 

Criseno 228 253,8 448 8,4x10
-5

 - 2,0 

Benzo[b] 

fluoranteno 

252 168,3 481 6,7x10
-5

 5,1x10
-5

 1,2 

Benzo[k] 

fluoranteno 

252 215,7 480 1,3x10
-8 

(20°C) 

4,4x10
-5 

 (20°C) 

0,76 

Benzo[a] 

pireno 

252 178,1 496 7,3x10
-7

 3,4x10
-5 

(20°C) 
3,8 

Indeno (1,2,3-
CD)pireno 

276 163,6 536 1,3x10
-8    

 
(20°C) 

 2,9x10
-5 

(20°C) 
62 

Dibenz[a.h] 

antraceno 

278 266,6 524 1,3x10
-8          

 
(20° C) 

7x10
-6

 0,5 (27°C) 

Benzo[g,h,i] 

perileno 

276 278,3 545 1,4x10
-8

 2,7x10
-5 

 (20°) 

0,26 

Fonte : IPCS,1998 
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Segundo Pinhati (2008), a Environmental Protection Agency (EPA) 

classificou com poluente prioritário para monitoramento ambiental 16 HPA 

devido a sua toxicidade, mutagenicidade e carcinogenicidade. Estes HPA 

considerados prioritários pela EPA estão listados na Tabela 5.  

 

TABELA 5 : Nº de anéis e fórmula estrutural dos  16 HPA indicados pela EPA 

 
 

HPA 

Nº de 

Anéis 

 

Estrutura 

 
 

HPA 

Nº de 

Anéis 

 

Estrutura 

 

Naftaleno 

 

2 
 

 

Benzo (a) 

antraceno 

 

4 
 

 

Acenaftileno 

 

3 

 

 

Criseno 

 

4 
 

 

Acenafteno 

 

3 
 

 

Benzo 

(b)fluoranteno 

 

5 

 

 

Fluoreno 

 

2  

 

Benzo 

(k)fluoranteno 

 

5 
 

 

Fenantreno 

 

3 

 

 

Benzo(a)pireno 

 

5 
 

 

Antraceno 

 

3  

Indeno 

(1,2,3-cd)pireno 

 

6 
 

 

Fluoranteno 

 

4 

 

 

Dibenzo (a.h) 

antraceno 

 

5 

 

 

Pireno 

 

4 

 

 

Benzo(g,h,i) 

perileno 

 

6 

 

Fonte : CRISTALE et al., (2008)  

 

 

 



36 
 

b) Fontes dos HPA 

 

Os HPA são encontrados no meio ambiente provenientes de dois tipos 

de fontes: natural ou antropogênica. Atividades vulcânicas, afloramentos de 

petróleo, sínteses biológicas e incêndios florestais de origem natural, podem 

ser citados como exemplos de fontes naturais. Como exemplo de fontes 

antropogênicas podem-se citar derramamento de petróleo, queima de 

combustíveis fósseis, queimadas de florestas, queima de cana-de-açúcar, 

processos industriais e emissões automotivas. (LOPES e ANDRADE, 1996; 

FROEHNER, 2008; SODRÉ et al., 2007; CRISTALE, 2008). De acordo com 

Ghiselli e Jardim (2007), as fontes antropogênicas (ou antrópicas), são as 

principais responsáveis pela presença destes contaminantes no meio 

ambiente.  

A fonte antropogênica pode ser classificada em pirogênica e 

petrogênica, podendo ser distinguidas através da temperatura de formação, da 

estabilidade e da massa molar dos HPA (SILVA, 2004; PAVEI, 2007; VEIGA, 

2003). Os HPA, quando classificados pela sua massa molecular, podem ser de 

baixa massa molecular (BMM), aqueles que possuem de 2 a 3 anéis 

aromáticos e os de alta massa molecular (AMM), apresentam de 4 a 6 anéis.  

Os HPA originários de fontes petrogênicas são caracterizados pelo BMM 

(128-178 g. mol-1), sendo formados através de baixa temperatura de formação, 

podendo ser provenientes de derramamento de petróleo, combustão de 

matéria orgânica e lenta maturação da mesma. Os HPA com os isômeros mais 

estáveis são originários de fontes petrogênicas.  Em contrapartida, os HPA 

oriundos de fontes pirogênicas são aqueles que apresentam APM                 

(202–276 g. mol-1), poucos produtos alquilados, menos voláteis e com uma 

maior hidrofobia que os de BPM, além de possuírem alta temperatura de 

formação, ocorrendo combustão incompleta de matéria orgânica a 

temperaturas elevadas. Atribuídos a esse tipo de fonte estão, em grande parte, 

a combustão incompleta da madeira, óleo e carvão, além de emissões 

veiculares (PAVEI, 2007; SILVA, 2004; MENICONI, 2007).   

Outra forma para identificação e distinção da fonte destes compostos 

que têm sido utilizadas por pesquisadores é a razão entre os hidrocarbonetos 
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isômeros, como: Fluoranteno e Pireno; Fenantreno e Antraceno; 

Benzo[a]antraceno e Criseno; Indeno (1,2,3-cd)pireno e Benzo (g,h,i) perileno. 

Levando em consideração os erros experimentais, a partir dessas razões é 

possível a identificação do tipo de fontes pirogênicas e petrogênicas (SILVA, 

2004; MENICONI, 2007; PAVEI, 2007; VEIGA, 2003). A Tabela 6 mostra 

algumas das razões encontradas na literatura para a identificação das origens 

dos HPA. 

 

TABELA 6 : Razões entre Isômeros de HPA para identificação de fontes  

RAZÃO ORIGEM ASSOCIADA 

Fl / Fl+Pi > 0,5 Pirogênica¹ 

Fl / Fl+Pi < 0,5 

onde 0,4< Fl / Fl+Pi < 0,5 

Petrogênica¹ 

Petrogênica: combustão de petróleo¹ 

Fl/Pi > 1 Pirogênica² 

Fl/Pi < 1 Petrogênica² 

Fe/An >10 Petrogênica¹ 

Fe/An<10 Pirogênica¹ 

An/(An+Fe)>0,1 Pirogênica¹
, 
²
 , 
³ 

An/(An+Fe)<0,1 Petrogênica: contaminação de petróleo¹
, 
²
 , 
³ 

BaAn / (BaAn+Cr) > 0,35 Pirogênica¹
,
² 

BaAn / (BaAn+Cr) <0,2 Petrogênica¹
,
² 

0,2 > BaAn/ BaAn + Cr > 0,35 Petrogênica+Pirogênicas = Mistura¹ 

Ip/(Ip+BghiP) > 0,5 Pirogênica: combustão de petróleo¹ 

Ip/(Ip+BghiP) < 0,2 Petrogênica¹ 

Ip/BghiP <0,5 Pirogênica¹ 

BMM / AMM > 1  Petrogênica
4
 

BMM / AMM < 1 Pirogênica
4
 

Fonte : 1 
SOCLO et al., 2000 apud PAVEI, 2007; YUNKER et al.,2003 apud 

PAVEI,2007. ² SICRE et al.,1987 apud MENICONI, 2007 e YUNKER et al., 
2002 apud MENICONI, 2007. ³  YUNKER, 2002  apud SILVA, 2004 ; 

4
  PAVEI (2007) e POLAKIEWICZ,(2008). 

Abreviaturas : Fl = Fluoranteno ; Pi = Pireno ; Fe = Fenantreno ; 
An = Antraceno; BaAn = Benzo(a)antraceno ; Cr = Criseno ; 
Ip = Indeno (1,2,3-CD) pireno; BghiP =  Benzo[g,h,i]perileno. 
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c) Efeitos dos HPA sobre os seres vivos 

 

O efeito ocasionado por contaminantes emergentes tem sido objeto de 

estudo por parte da comunidade científica. Segundo Pereira Netto et al. (2000), 

o aumento da incidência de câncer pode ser relacionado aos HPA e seus 

derivados, onde uma grande variedade dos mesmos reage com o DNA 

tornando-se potenciais carcinógenos e mutagênicos. O primeiro relato de 

carcinogenicidade atribuída aos HPA foi em 1775, Percivall Pott, um cirurgião 

inglês, relatou a incidência anormal de cânceres escrotal em limpadores de 

chaminé, visto que o contato com o carvão e seus derivados, aumenta as 

probabilidades de exposição à HPA. Na década de 1930 o benzo(a)pireno foi  

isolado a partir do alcatrão e anos depois foi relacionado o câncer de pulmão 

em trabalhadores que manipulavam essa substância em indústrias de carvão e 

gás  (ASTDR, 2009;  PEREIRA NETTO et al., 2000).  O alcatrão, um dos 

componentes mais prejudiciais do cigarro formados por uma mistura de 

substâncias químicas altamente carcinogênicas, causa obstrução dos pulmões, 

problemas respiratórios e associados aos outros componentes do cigarro, 

provoca dependência do tabaco resultando em doenças recorrentes do seu 

consumo (MOREIRA, 2007).  

O marco no estudo dos efeitos destes contaminantes e o interesse do 

público são temas de dois livros anteriormente citados, Primavera Silenciosa, 

de Rachel Carson, publicado em 1962, e Our Stolen Future (Nosso Futuro 

Roubado em português), de Theo Colborn, Dianne Dumanoski e Pete Myers, 

nos quais os autores relatam estudos sobre defeitos congênitos, anomalias no 

sistema reprodutivo e no desenvolvimento dos seres vivos oriundos de 

contaminação por essas substâncias (SANTAMARTA, 2001; GHISELLI e 

JARDIM, 2007).  
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 A comunidade científica tem estudado avidamente quais efeitos esses 

contaminantes causam nos seres vivos, como exemplo Beyer et al. (2010), que 

estudaram a contaminação por HPA em animais marinhos. Sobre os seres 

humanos, Wu et al. (2010) mencionam estudos realizados nos EUA, na Polônia 

e República Tcheca que sugerem que a contaminação por HPA em mulheres 

grávidas afeta negativamente no parto, no desenvolvimento da criança na 

infância como diminuição da circunferência da cabeça, alteração no 

comprimento e peso de bebês, retardo de crescimento intra-uterino,  além de 

parto prematuro. 

A carcinogenicidade de alguns HPA está bem estabelecida em animais 

de laboratório. Nestes, observa-se aumento na incidência de cânceres de pele, 

pulmão, bexiga, fígado e estômago. Estas substâncias também podem afetar o 

desenvolvimento dos sistemas reprodutivos e neurológicos. Nos seres 

humanos, cânceres de pulmão, pele, bexiga e gastrointestinal, têm sido 

observados entre os trabalhadores expostos a esses contaminantes (ASTDR, 

2009). Há uma dificuldade em atribuir os efeitos epidemiológicos à saúde a um 

HPA específico, visto que grande parte das exposições é a misturas de HPA.  

Estudos científicos têm classificados os HPA quanto a sua 

carcinogenicidade, mutagenicidade e genotoxicidade (COSTA, 2001; PEREIRA 

NETTO et al., 2000; PAVEI, 2007; SISSINO et al., 2003; ZUYDAM, 2007), 

conforme mostra a Tabela 7. Segundo Veiga (2003), os HPA de baixa massa 

molecular têm um significado de toxicidade aguda, e os de alta massa 

molecular revelam-se potentes carcinogênicos e mutagênicos, onde o de maior 

destaque é o benzo (a)pireno. Destacam-se também, dentre outros, como 

carcinogênicos, benzo(b)fluoranteno e benzo(k)fluoranteno. 
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TABELA 7 :  Classificação de alguns HPA quanto a seus efeitos 

 
HPA 

Carcinogenicidade Genotoxicidade  Mutagenicidade 

Fluoreno I L - 

Fenantreno I L + 

Antraceno N N - 

Fluoranteno N L + 

Pireno N L + 

Benzo [a] antraceno S S + 

Criseno L L + 

Benzo[b] 
Fluoranteno 

S I + 

Benzo[k] 
Fluoranteno 

S I + 

Benzo[a] 
Pireno 

S S + 

Indeno [1,2,3-CD] 
pireno 

S I + 

Benzo[g,h,i] 
Perileno 

I I + 

Fonte: PEREIRA NETTO,et al., 2000 ; COSTA, 2001. S = suficientes ; I = insuficientes ; 
L= limitados ;  N= não-carcinogênicos ; +  = positivo ; - = negativo 
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 Agências ambientais têm realizados pesquisas para que esses 

hidrocarbonetos sejam classificados quanto a sua periculosidade, 

carcinogenicidade e ocorrência, a Tabela 8 mostra essa classificação segundo 

a EPA, Internacional Agency for Research on Cancer (IARC)  e a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ( ABNT). 

   

TABELA 8: Classificação de alguns HPA quanto a sua periculosidade 

(EPA), carcinogenicidade (IARC) e ocorrência (ABNT) 

 
HPA 

EPA IARC  ABNT* 

Fluoreno P 3 NM 

Fenantreno P 3 NM 

Antraceno P 3 NM 

Fluoranteno P 3 CP 

Pireno P 3 NM 

Benzo [a] 
antraceno 

P 2A CP 

Criseno P 3 CP 

Benzo[b] 

fluoranteno 

P 2B CP 

Benzo[k] 

fluoranteno 

P 2B NM 

Benzo[a] 

Pireno 

P 2A CP 

Indeno [1,2,3-
cd]pireno 

P 2B CP 

Benzo[g,h,i] 

perileno 

P 3 NM 

Fonte : SISSINO, et al., 2003 ; * NBR 10.004. 
P = Prioritário ; CP = Confere Periculosidade ; NM = Não mencionado 

no anexo D (ABNT) ; 3 = não-carcinogênicos para  humanos ; 
2A = provável carcinogênicos para humanos – limitada evidência 

em humanos e suficiente em animais(IARC) ; 2B= possível 
carcinogênico para humanos  -  limitada evidência em humanos 

e insuficientes em animais (IARC). 
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d) Legislação  

 

A legislação ambiental brasileira não estabelece valores quantitativos de 

limites de emissão para todos os HPA, porém isto não anula o perigo desses 

contaminantes. O ministério da saúde através da portaria 518/2004, apresenta 

um valor limite em águas potáveis para consumo humano apenas do 

benzo(a)pireno, sendo este valor de 0,7 μg L
-1.  A Resolução CONAMA 357/05, 

apresenta limites específicos para águas superficiais e efluentes dos seguintes 

HPA: Benzo[a]antraceno, Benzo[a]pireno, Benzo[b]fluoranteno, 

Benzo[k]fluoranteno, Criseno, Dibenzo[a,h]antraceno, Indeno[1,2,3-cd]pireno, 

sendo estes prioritários pela EPA e todos classificados como possíveis 

carcinogênicos.  A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

possui uma tabela com valores de referência, onde os mesmos podem ser 

usados apenas para efeito de comparação. Na Tabela 9, segue os valores 

máximos referentes ao CONAMA e NOAA para HPA. 

 

               TABELA 9: Valores do CONAMA 357/05 e NOAA em µg.L
-1

 
para HPA em Recursos Hídricos 

  

 

 

 

   Fonte: CONAMA 357/05; NOAA. 
  * Valores para padrões de corpos de água classe 2; 

**Valores referentes a superfícies aquáticas no nível crônico 
 

 

  

 

 

 

HPA CONAMA 357/05 
(µg.L

-1
) 

NOAA** 
(µg.L

-1
) 

Benzo [a] antraceno 0,018* 0,027 

Criseno 0,018* - 

Benzo[b]fluoranteno 0,018* 9,07 

Benzo[k]fluoranteno 0,018* - 

Benzo[a]pireno 0,018* 0,014 

Indeno [1,2,3-cd]pireno 0,018* 4,31 

Dibenzo[a.h]antraceno 0,018* - 
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2.5 TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO – POA 

 

Os métodos comumentes utilizados como flotação, filtração, adsorção 

para tratamento de efluentes não são eficazes para completa despoluição de 

águas contaminadas por CE, visto que esses tratamentos não são destrutivos, 

apenas removem os poluentes (MOTA, 2005; TIBURTIUS et al., 2009).  

Uma alternativa promissora, que vem sendo empregada e estudada, 

para tratamento de águas e de solos poluídos por CE são os POA. Este tipo de 

processo tem como característica a degradação completa dos poluentes, 

através da geração de radicais hidroxila altamente oxidantes, os quais reagem 

com um número grande de compostos orgânicos, degradando-os em CO2 e 

H2O, ou produtos mais biodegradáveis ou atóxicos (BRITTO e RANGEL, 2008; 

TEIXEIRA e JARDIM, 2004; ZAFRA-GÓMEZ et al., 2008).  

Apesar de apresentar custo maior que os tratamentos convencionais, os 

processos oxidativos se apresentam como tecnologias de alta eficiência e 

eficácia para o tratamento de água potável ou de outros sistemas aquosos. 

Este tipo de tratamento apresenta as seguintes vantagens: degrada o poluente 

e não necessita de um pós-tratamento; melhora as características 

organolépticas das águas além de em muitos casos consumir menos energia 

acarretando possivelmente um menor custo (BRITO e RANGEL, 2008; 

TEIXEIRA e JARDIM, 2004). Segundo Yap (2011), uma degradação mais 

rápida e eficiente dos HPA é obtida através da utilização dos processos 

oxidativos. Os POA podem ser classificados em Sistemas Homogêneos e 

Heterogêneos. 
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2.5.1 Sistema Homogêneo 

 

 O Sistema Homogêneo caracteriza-se pela geração de radicais hidroxila 

em uma única fase. São exemplos desse tipo de sistema a Fotólise, a 

Ozonização, a utilização do peróxido de Hidrogênio e o processo Fenton / Foto-

Fenton (H2O2/Fe2+), na presença ou não de luz ultravioleta (UV). A luz UV tem 

a função de dissociar o peróxido de hidrogênio em dois radicais hidroxilas, 

segundo a equação 1:     

 

     H2O2 + hν            2 ●OH                                                                         (1) 

 

 

2.5.1.1 Fotólise 

  

 A fotólise é a utilização apenas da radiação UV para destruição dos 

micropoluentes. A luz interage com as moléculas desses compostos 

dissociando-as. Em comparação com os outros processos que produzem 

radicais hidroxila, a fotólise possui uma eficiência menor, porém, quando a 

mesma é combinada com o peróxido de hidrogênio ou o ozônio, há um 

aumento na eficiência (BRITO e RANGEL, 2008; TEIXEIRA e JARDIM, 2004).  

 

2.5.1.2 Processo Fenton  

  

Devido a sua simplicidade de aplicação, rapidez e eficiência na 

degradação de diversos compostos considerados poluentes ambientais os 

quais são resistentes a outros tipos de tratamento, além da reutilização do 

reagente, o processo Fenton tem se destacado entre os POA (BORBA et al., 

2008). Ele apresenta uma poderosa fonte de radicais hidroxila a partir da 

mistura (equação 3) de sais de ferro e peróxido de hidrogênio (SILVA et al., 

2004).  

 

 Fe+2 + H2O2            Fe+3 + ●OH + ●OH                                                             (2) 
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 Mesmo degradando rapidamente vários poluentes no processo Fenton, 

de acordo com Borba et al. (2008), não há uma mineralização acima de 50% , 

devido a resistência de algumas dessas substâncias. Essa eficiência pode ser 

aumentada utilizando-se radiação, tornando-se o processo foto-Fenton. 

  

2.5.1.3 Processo Foto-Fenton  

 

 O processo foto-Fenton merece destaque devido a sua eficiência, pois 

os  mesmos possuem alta capacidade de degradação de diversos poluentes 

ambientais e de poluentes resistentes a outros tratamentos (TIBURTIUS et al., 

2009). 

No processo Foto-Fenton, a eficiência da reação é aumentada quando o 

íon Fe+3 é exposto à radiação UV/visível, formando o íon Fe+2  e acelerando a 

degradação (equação 4) (BORBA et al., 2008; MOTA, 2005 e SILVA et al., 

2004).   

 

Fe3+ + H2O + h              Fe2+ + H+ + ●OH                                                                                 (3) 

 

Segundo Nogueira et al. (2007), o íon Fe+2 que foi regenerado, na 

presença de peróxido de hidrogênio, reage com este dando sequência à 

reação de fenton (reação 3), neste contexto, a reação é catalítica. Espécies de 

ferro em solução aquosa existem como aquo - complexos, que estão 

representadas nas equações 5 e 6 (NOGUEIRA et al., 2007 e KIWI et al., 

2000):  

 

Fe 3+ + H2O             Fe (OH)2+ + H                                                                    (4) 

Fe 3+ + 2H2O             Fe (OH)2
+ + 2H +                                                               (5) 
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 De acordo com Mota (2005), esses complexos sofrem fotólise resultando 

em íons Fe+2 e liberando um radical hidroxila (reações 7 e 8): 

 

Fe (OH)2
+ + h            Fe (OH) + + ●OH                                                            (6) 

Fe (OH)2+ + h             Fe2+ +●OH                                                                     (7) 

 

Os radicais hidroxila que foram formados oxidam os compostos 

orgânicos presentes no meio, como mostra reação 09 (MOTA, 2005).  

 

   ●OH + RH              H2 O+ R-·                                                                        (8) 

 

Os radicais hidroxila são formados pelo ciclo fotocatalítico do sistema 

Fe+2 / Fe+3, no qual ocorre o consumo do peróxido de hidrogênio durante o 

processo (MOTA, 2005).  

Entre outras vantagens anteriormente citadas, o processo Foto-Fenton 

tem a possibilidade da utilização de luz solar com uma boa eficiência, o que 

diminui o custo do tratamento. As desvantagens desse tipo de tratamento é que 

o mesmo requer um pH baixo e a remoção do ferro após a reação, o que pode 

ser evitado se a quantidade de ferro utilizada for abaixo da permitida por lei 

para lançamento de efluentes que é de 15mg. L-1 segundo a Resolução do  

CONAMA 357/05, ou com a utilização de membranas para a retenção do ferro. 

(MOTA, et al., 2008).  

A eficiência dos processos Fenton e Foto-Fenton estão diretamente 

relacionadas com a interação de diversos parâmetros experimentais, como pH, 

concentração do H2O2 e do ferro. Porém existem pesquisas onde, na presença 

de ferro endógeno, o pH natural pode ser utilizado, evitando assim o ajuste do 

mesmo e consequentemente os danos ambientais. O processo Foto-Fenton 

entre outros POA são realizados em reatores fotoquímicos, podendo ser de luz 

artificial ou solar (TAMIMI et al., 2008; BORBA et al., 2008; MOTA, 2005;  GOI 

et al., 2005 apud SILVA, 2007; SILVA(a), 2007). 
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2.5.1.4 Ozonização 

   

 Tem havido um crescimento no uso do ozônio para tratamento de 

efluentes contaminados por poluentes, devido ao desenvolvimento de 

geradores de ozônio em larga escala, com baixos custos. Uma das vantagens 

da ozonização é a sua eficiência na degradação de poluentes e a não 

agressividade para a maioria dos organismos, visto que nenhum aditivo é 

adicionado à água. Uma de suas desvantagens é sua restrição quanto à 

aplicação em grandes volumes de efluentes industriais, devido à demanda de 

energia elétrica (BRITTO e RANGEL, 2008). 

 A ativação do ozônio é realizada através do peróxido de hidrogênio 

(H2O2), conforme a equação 2: 

 

 2O3 +   H2O2           2 ●OH +3O2                                                                                                           (9) 

 

2.5.2 Sistema Heterogêneo 

 

Nos sistemas heterogêneos existem a presença de catalisadores semi-

condutores. Os semi-condutores são substâncias que aumentam a velocidade 

da reação para atingir o equilíbrio sem alteração química (CIOLA,1981 apud 

TEIXEIRA e JARDIM, 2004).  

Segundo Tanaka e Hisanaga (1994) apud Teixeira e Jardim (2004), a 

literatura menciona diversos trabalhos envolvendo vários catalisadores 

semicondutores, como: TiO2, ZnO, Fe2O3, SiO2 . Dentre todos estes, o dióxido 

de titânio é o fotocalisador mais ativo e o que vem sendo mais utilizado em 

tratamento de águas e efluentes, para a degradação de compostos orgânicos 

presentes nessas águas. 

Algumas das vantagens do TiO2 são o baixo custo, a insolubilidade em 

água, a não toxicidade, a fotoestabilidade, a estabilidade química numa ampla 

faixa de pH, a possibilidade de imobilização sobre sólidos e a possibilidade de 

ativação por luz solar, o que justifica o crescente estudo desse catalisador em 
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uma ampla faixa de aplicações tecnológicas (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). O 

mecanismo reacional desse catalisador, é baseado na absorção de fótons de 

energia pelo TiO2, suficiente para que um elétron seja promovido da banda de 

valência para a banda de condução do semicondutor luz (h). As reações de 10 

a 12 apresentam esse mecanismo: 

 

TiO2          TiO2 (h + e-)                                                                         (10)    

TiO2 + (e-) + O2                O2
●                                                                                                             (11) 

TiO2 (h+) + OH-            ●OH                                                                             (12) 

 
 

 

2.6 REATORES FOTOQUÍMICOS E RADIAÇÃO UV 

 

 Os reatores fotoquímicos tem sido utilizados nos POA, com luz solar ou 

artificial. Dentre os vários modelos empregados, há o reator de bancada de 

pequenos volumes, Figura 7, onde de maneira simples, mas eficiente, os 

experimentos podem ser realizados.  

 

             

      Figura 7: Reator de Bancada UV-C                          Figura 8: Reator de Bancada  UV-A 

 

A radiação UV no espectro eletromagnético com comprimento de onda 

de 100 a 400 nm é classificada em UV-C (100-280nm), UV-B (280-315 nm) e 

UV-A (315-400 nm), outras classificações são encontradas, onde a UV-B e a 

UV-A tem a sua faixa alterada para (280-320 nm) e (320–400 nm) 

respectivamente (SOUZA, 2005; ARAU JO e SOUZA, 2008). 

h 
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Dentre as lâmpadas comerciais disponíveis que emitem esse tipo de 

radiação estão as de vapor de mercúrio, que segundo Souza (2005) e Mota 

(2005), têm fácil funcionamento e baixo custo, sendo assim as mais utilizadas 

em laboratórios e nos POA. 

Os POA que se utilizam de radiação UV, têm a sua radiação específica 

para cada tratamento. A Tabela 10 mostra um resumo dos processos 

oxidativos e seus respectivos comprimentos de onda para que a degradação 

seja eficiente. 

 

                        Tabela 10: Comprimento de Onda necessário 

                             para formação de radicais hidroxilas em cada tipo de POA 

POA Comprimento de Onda (λ) 

UV/H2O2 <310 nm 

UV/O3 <310 nm 

UV/H2O2 /O3 <310 nm 

UV/TiO2 <380 nm 

UV/H2O2 /TiO2 <380 nm 

H2O2 /Fe
²+

 <580 nm 

UV/H2O2 /Fe
²+

 <580 nm 

Fonte : Adaptado de Mota, 2005. 

 

 Para cada processo é necessário à utilização de radiação específica, 

pois isso aumenta a eficiência da degradação. Segundo Mota (2005), o 

processo de fotólise e a ação UV/ H2O2 , quando na presença de luz negra 

(UV-A), não é favorável para formação de radicais hidroxilas e 

consequentemente não favorável para esses processos. O ideal para esse 

processo são radiações com comprimento de onda menor que 300 nm (MOTA, 

2008).  No processo Foto-Fenton, para formação dos radicais hidroxilas, o 

comprimento de onda necessário é menor que 580 nm, sendo este processo 

sensível a radiações com comprimentos de onda acima de 300 nm estando a 

lâmpada de luz negra dentro dessa faixa de emissão (MOTA, 2005; MOTA, et 

al., 2008). 
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2.7 DETERMINAÇÃO DE HPA – ESTUDO ANALÍTICO  

 

2.7.1 Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de 

Massa (CG-EM) 

 

Segundo Mühlen (2004) a técnica cromatográfica foi publicada pela 

primeira vez em 1906 pelo pesquisador Michael Tswett. Desde então a 

cromatografia tem sido aprimorada para atender satisfatoriamente as 

necessidades dos pesquisadores, sendo a Cromatografia Gasosa (CG) a 

primeira dos aperfeiçoamentos.  

Para identificação, determinação e quantificação de CE do tipo HPA, é 

necessária a utilização de métodos analíticos que possuam baixos limites de 

detecção, alta eficiência e seletividade, que é o caso da CG, porém, para se 

obter uma análise com maior seletividade e grande eficiência que a da CG, 

vem sendo empregado equipamentos que possuem uma técnica recente, 

chamada de  técnica hifenada, que consiste no acoplamento entre dois 

equipamentos diferentes aperfeiçoando assim a quantificação dos compostos 

analisados, a partir de um equipamento mais sensível, seletivo e rápido 

(BISINOTI e JARDIM, 2004). Mais uma vez o CG foi pioneiro, sendo o primeiro 

a ser submetido a técnicas hifenadas, pois foi o primeiro a ser acoplado a um 

espectrômetro de massa, por dois pesquisadores, Holmes e Morrel, na década 

de 50. O equipamento de cromatografia gasosa é ligado a um espectrômetro 

de massa por uma interface. O mesmo possui ainda uma câmara de ionização, 

analisador de massa e sistema de detecção dos íons (BISINOTI e JARDIM, 

2004).  

Segundo Cristale et al.(2008), devido às características gerais dos HPA, 

o detector de espectrometria de massa é uma ferramenta muito útil, pois a 

mesma apresenta baixos limites de detecção e fornece a fórmula estrutural dos 

compostos analisados. Poster (2006) apud Beyer et al.(2010), afirma que o 

CG-EM apresenta maior sensibilidade, resolução e seletividade que a 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Sendo assim, devida a alta 

eficiência e baixo custo do CG-EM em relação a outros métodos, o mesmo tem 

sido comumente utilizado em laboratórios de química analítica ambiental, para 
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análises de CE incluindo os HPA, como os estudos de Gomes et al., (2011); 

Taverna et al., (2010); Marques et al., (2010) e Celino et al., (2010). 

 

2.7.2 Carbono Orgânico Total - COT 

 

A análise do COT é um indicativo útil, antes de tudo, quantitativo. De 

acordo com Teixeira e Jardim (2004), o COT é a "soma de todos os carbonos 

ligados organicamente em espécies orgânicas dissolvidas e não dissolvidas ". 

A análise do COT serve como indicativo de controle de resíduos em geral e sua 

determinação é importante para todo o tipo de água, onde as poluídas tem a 

maior contribuição do COT por fontes antrópicas, devido a um sistema de 

tratamento ineficiente (VISCO et al., 2005). 

Para a medição do COT, todas as moléculas orgânicas da amostra são 

convertidas em dióxido de carbono (CO2) e então esse gás convertido é 

medido. O carbono orgânico pode ser medido de maneira direta e indireta. 

Podendo o modo direto ser obtido de duas maneiras: A primeira é através da 

eliminação do Carbono Inorgânico (CI) com um tratamento ácido, onde ocorre 

a produção de CO2 e logo depois o seu arraste por um gás inerte. Em 

consequência, alguns compostos orgânicos podem ser purgados e 

quantificados como Carbono Orgânico Purgável (POC). O restante da matéria 

orgânica presente na amostra é convertida a dióxido de carbono e quantificada 

como Carbono Orgânico Não Purgável (NPOC), sendo o COT  a soma do POC 

e o NPOC, porém se o POC for considerado desprezível, temos o NPOC = 

COT. A segunda maneira é após a remoção do CI, submete-se a uma oxidação 

do carbono orgânico não purgado onde o dióxido de carbono é produzido e 

arrastado por um gás inerte, tendo sua leitura realizada num detector 

específico por uma curva de calibração, obtendo-se o COT. A oxidação pode 

ser química, térmica ou por raios ultra-violetas (VISCO et al., 2005 ; 

CLEMENTINO et al., 2008).    

O modo indireto consiste na subtração entre o Carbono Total (CT) e o CI  

(VISCO et al., 2005; BISINOTI e JARDIM, 2004). 
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2.7.3 Análise de Componentes Principais – ACP 

 

Técnicas estatísticas multivariadas têm como característica a 

organização dos dados, amostras e variáveis, analisadas em conjunto, 

visualizando assim os resultados dessas combinações. Dentre as inúmeras 

técnicas estatísticas, a ACP é uma ferramenta eficaz para essas análises 

apresentando o mínimo de perda estatística (FARO Jr. et al., 2010; MOURA, et 

al., 2006).   

A ACP é uma ferramenta multivariada, onde os dados são reduzidos, 

inicialmente, através de combinações lineares dos mesmos com características 

semelhantes, separando a informação útil da aleatória ou redundante. Essa 

técnica considera a correlação das amostras e das variáveis simultaneamente, 

gerando resultados onde se possibilita a visualização de uma maior quantidade 

de informações e verificam-se prováveis agrupamentos e dispersões (FARO Jr. 

et al., 2010; BORGES et al., 2007) . 

Esses agrupamentos são apresentados através de gráficos, chamados 

de scores e loadings, onde os eixos são representados pelas Componentes 

Principais (CP) versus amostras e variáveis respectivamente. Através desses 

gráficos, a influência que as variáveis exercem sobre cada amostra pode ser 

estimada (FARO Jr. et al., 2010).  

A utilização da ACP é vista na literatura em diversos ramos de 

pesquisas, sendo citado por Silva et al.(b)(2009),  na determinação de 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos em gasolina comercializada nos postos 

do estado do Piauí e por Moura et al (2006), em estudo multivariado de solos 

urbanos da cidade de Teresina.  

 

2.7.4 Planejamento Fatorial  

 

 O planejamento fatorial é uma ferramenta estatística capaz de avaliar 

todos os parâmetros envolvidos em um processo, suas influências e suas 

interações, tudo isso ao mesmo tempo. O emprego do planejamento fatorial 

minimiza os erros, otimiza o sistema, avalia quais as variáveis influenciam no 

processo seja positivamente ou negativamente.  
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Num planejamento fatorial são escolhidos os níveis de estudo de cada 

variável, onde todas as combinações possíveis são executadas. A grande 

vantagem do planejamento é que o mínimo de experimentos pode ser 

realizado, obtendo-se o máximo de informação. O planejamento escolhido para 

o presente estudo foi um 2², onde 2 níveis e 2 fatores (variáveis) foram 

estudados (BARROS NETO et al. 2001; ROCHA, 2010; SILVA (a) et al., 2009).  

 

2.8  MODELAGEM CINÉTICA 

 

Uma maneira de se comparar quantitativamente os resultados dos 

processos de degradação dos contaminantes é avaliar as constantes de 

velocidade. Os processos fotocatalíticos de compostos orgânicos seguem, na 

sua maioria, a expressão cinética de Langmuir-Hinshelwood, na qual uma 

cinética de pseudo primeira ordem é obedecida com uma aproximação linear 

entre a relação logarítmica da razão das concentrações final e inicial (ln 

([C]/[C]0)) e o tempo de reação (t) (SOUZA et al., 2008 apud Sirtori et al., 2006; 

TEIXEIRA e JARDIM, 2004).  

A degradação de HPA segue também essa cinética de primeira ordem, 

onde se plotam dados experimentais de concentrações versus tempo, sendo C 

(µg. L-1) a concentração no instante t do HPA, C0 (µg. L-1) a concentração inicial 

do HPA, k (min. -1) a constante de primeira ordem e t é o tempo em minutos  

(MANARIOTIS et al., 2011). A equação 13 permite avaliar a constante de 

velocidade, enquanto que a equação 14 quantifica o tempo de meia-vida da 

reação de degradação do HPA considerando a cinética de primeira ordem.  

 

 ln ([C]/[C]0) = -kt                                                                                           (13) 

  

O tempo de meia-vida da reação de degradação do HPA é dada pela 

equação 14, para cinética de primeira ordem:  

 

t (1/2) = 0,693. k -1                                                                                            (14) 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 COLETA  

 

Utilizou-se um aparelho de GPS para identificação de cinco pontos 

previamente determinados. Esses cinco pontos foram escolhidos para uma 

avaliação inicial dos teores de HPA. Os pontos que apresentassem maiores 

concentrações dos contaminantes seriam escolhidos como ponto principal de 

amostragem para o estudo. Esses pontos foram escolhidos de forma a 

abranger as jusantes e montantes das indústrias que descartam seus efluentes 

no Riacho. A 1ª e a 2ª coleta ocorreram no dia 15/09/2010 e 25/02/2011 

respectivamente. A 3ª coleta ocorreu no dia 24/08/2011. A Tabela 11 contém a 

coordenadas dos pontos de coleta.   

                        

                             Tabela 11: Localização dos Pontos de Coleta 

 

 

 

 

PONTOS LOCALIZAÇÃO COORDENADAS 

1 Nascente 1ª coleta: UTM 9878688 / 25L0275765, 8h45 min.  

2ª coleta: UTM 9083882 / 25L0262262, 8h55 min. 

2 Jusante da Indústria de 

produtos de alumínio 

1ª coleta: UTM 9078150 / 25L0277814, 9h10min.  

2ª coleta: UTM 9078688 / 25L0275764, 9h45 min.  

3 Montante da Indústria 

de bebidas 

1ª coleta: UTM 9078208 / 25L0277854, 9h30min.  

2ª coleta: UTM 9078200 / 25L0277801,10h06min. 

4 Jusante da Indústria de 

bebidas + Jusante da 

Indústria de produtos 

de alumínio 

 

1ª coleta: UTM 9078216 / 25L0277758, 10h45min.  

2ª coleta: UTM 9078222 / 25L0277844, 10h17min. 

5 Jusante da Indústria de 

cerâmica 

1ª coleta: UTM 9078730 / 25L0279765, 12h. 

2ª coleta: UTM 9078738 / 25L0279768, 11h03min. 
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3.2 AMOSTRAGEM 

 

As amostras foram armazenadas em recipientes de vidro âmbar e 

acondicionadas sob refrigeração a - 4 0C. Os vidros foram previamente lavados 

com uma solução aquosa de Extran 2% e em ácido nítrico a 15%.  

 

3.3 ANÁLISES DE QUALIDADE 

 

Analisaram-se os seguintes parâmetros de qualidade das águas: 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez, Sólidos Totais (ST), Condutividade 

Elétrica (Ce), Fósforo (P), pH, Nitrogênio Amoniacal (NH3), Nitritos (NO2) Cor e 

Cloreto (Cl). O método que foi adotado para análise desses parâmetros foi o 

descrito em APHA (2005). O riacho Algodoais ainda não é classificado pelos 

órgãos ambientais responsáveis, por conseguinte, adotaremos para este 

trabalho a Classe II para o Riacho Algodoais, segundo Pedrosa (2010).  

 

3.4 ANÁLISES DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

A ACP foi realizada a partir dos dados obtidos nas análises de 

qualidade. Esses dados foram submetidos ao programa THE USCRAMBLER 

5.0, onde após a obtenção das correlações entre as variáveis, as mesmas 

foram interpretadas.  

  

3.5 EXTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DOS COMPOSTOS 

 

Para análise e quantificação dos HPA, realizou-se extração líquido-

líquido (ELL) utilizando Diclorometano p.a. (Merck) como solvente.  A 

proporção utilizada foi de 5:1 da amostra em relação ao solvente. Cerca de 100 

mL da amostra foi transferido para um funil de separação e adicionado 20 mL 

de diclorometano, agitando-se e deixando em repouso até separação completa 
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das fases. O extrato obtido foi filtrado com lã de vidro e Sulfato de Sódio Anidro 

para possível retenção de água. O procedimento foi repetido por mais duas 

vezes.  

O extrato obtido foi concentrado no rota-evaporador, com temperatura 

de 40 + 1°C e rotação de aproximadamente 40 rpm. O mesmo foi transferido 

para um balão de 10 mL e o volume final aferido com diclorometano p.a. 

(Merck). As amostras obtidas após a extração ELL, foram acondicionadas sob 

refrigeração adequada para posterior avaliação no CG-EM, de modo a verificar 

a presença / ausência dos HPA.  

 

3.6 ANÁLISE POR CG-EM 

  

Para análise no CG-EM, foi utilizada uma curva previamente preparada  

a partir de uma solução estoque de 200 mg. L-1, tendo como base um padrão 

de HPA em diclorometano/benzeno (AccuStandard), para a construção da 

curva  na faixa de concentração entre 1 e 100 µg.L-1
. O cromatógrafo utilizado, 

de fase gasosa acoplado a um espectrômetro de massa, CG-EM, marca 

Shimadzu (modelo GCMS-QP2010 Plus), se encontra disponível no LEAQ 

/DEQ/UFPE, Figura 9.  

 

 

                                                                             Figura 9: CG-EM  
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As condições cromatográficas para essa injeção estão listadas na 

Tabela 12. 

Tabela 12: Condições Cromatográficas 

  

Parâmetros 
 

Valores 

 
Temperatura do Injetor (°C) 

 
250 

 
Temperatura da Interface (°C) 

 
300 

 
Vazão do Gás Hélio (mL.min

-1
) 

 
1,20 

 
Modo de Injeção 

 
Splitless 

 
Volume de Injeção (µL) 

 
1 

 
Programação da Temperatura (°C) 

45 °C (1 min.), 45 °C. min.
-1

 até 130°C; 
10°C min.

-1
 até 180°C; 6 °C. min.

-1 
até 

240°C; 10° C min.
-1  

até 310°C (5min.) 

 

 

O Cromatograma referente ao padrão de 100 µg.L-1  dessa curva 

encontra-se na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Cromatograma referente a um padrão de HPA 100 µg.L-1 
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O tempo de retenção de cada HPA juntamente com o seu íon respectivo 

encontra-se listado na Tabela 13. 

 

             TABELA 13: Tempo de retenção e íon específico para os 16 HPA 

                                                    prioritários pela EPA 

HPA 
Tempo de 

Retenção (min.) 
Íon (m/Z) 

Naftaleno 5,14 128,00 

Acenaftileno 7,53 152,00 

Acenafteno 7,88 153,00 

Fluoreno 8,93 165,00 

Fenantreno 11,35 178,00 

Antraceno 11,48 178,00 

Fluoranteno 15,14 202,00 

Pireno 15,89 202,00 

Benzo[a]antraceno 20,15 228,00 

Criseno 20,27 228,00 

Benzo[b]fluoranteno 23,16 252,00 

Benzo[k]fluoranteno 23,22 252,00 

Benzo[a]pireno 23,91 252,00 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 26,41 276,00 

Dibenzo[a,b]antraceno 26,48 278,00 

Beno[g,h,i]perileno 27,03 276,00 

 

  Os compostos foram identificados e quantificados utilizando a curva 

mencionada anteriormente. 

 Os ensaios de degradação também foram analisados via CG-EM, para 

análise dos mesmos, bem como a caracterização dos tipos de fontes dos HPA 

encontrados.   
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3.7 REATOR ANULAR DE BANCADA 

 

Foram realizados experimentos de degradação utilizando reatores de 

bancada, com lâmpadas de mercúrio da Philips 20 W e 15 W, de radiação UV-

A e UV-C respectivamente. Através desses ensaios testou-se o processo Foto-

Fenton, num planejamento fatorial de 2². Todos os experimentos foram 

realizados com amostras reais coletadas no Riacho Algodoais.  

 

3.8 REAÇÃO DE FOTO-FENTON  

 

 A degradação dos contaminantes através desses processos foi realizada 

baseada num planejamento fatorial 2², utilizando-se um reator de UV-A e  UV-

C, utilizando béqueres de 100 mL, com 50 ml da amostra.  O experimento 

durou 3 horas, e o ponto central foi realizado em triplicata. Os valores do 

peróxido e do ferro foram baseados em experimentos anteriores. De acordo 

com Mota (2010), utilizou-se uma solução inibidora composta por uma mistura 

de Hidróxido de Sódio (NaOH; 0,1 M), Sulfito de Sódio (Na2SO3; 0,1M ) e 

Iodeto de Potássio (KI; 0,1M).  O valor fixado do ferro foi de 5mg. L-1. A matriz 

desse planejamento encontra-se descrita na Tabela 14.  

 

                        Tabela 14: Esquema do Planejamento Fatorial 2² 

Ensaio H2O2 (mL) Tempo 
(horas) 

1 - (0,50) - (1) 

2 + (1,00) - (1) 

3 - (0,50) + (3) 

4 + (1,00) + (3) 

5 0 (0,75) 0 (2) 

6 0 (0,75) 0 (2) 

7 0 (0,75) 0 (2) 

 

Após a realização deste ensaio, as amostras foram submetidas à ELL e 

injetadas no cromatógrafo para análise.  
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3.9  DETERMINAÇÃO DE COT 

 

Para quantificação da carga orgânica do contaminante usou-se um 

analisador de Carbono Orgânico Total (COT), modelo TOC-Vcsh Shimadzu,  

Figura 9, com catalisador de alta sensibilidade (4ppb – 25.000 ppm). As 

medições foram realizadas em amostras coletadas no reator anular após o 

tempo determinado de cada experimento, utilizando o mesmo planejamento 

anterior, para amostras de 30 mL. Essas amostras tiveram sua reação 

interrompida adicionando-se a mesma solução inibidora descrita no item 3.7. A 

modelagem cinética do trabalho foi baseada nos dados obtidos da análise da 

conversão do COT. A Figura 11 mostra o equipamento utilizado nas análises. 

 

 

 

Figura 11: Analisador de COT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA  

  

As primeiras coletas tiveram a função de mostrar em termos qualitativos 

e quantitativos a qualidade da água e a presença de CE no Riacho Algodoais. 

Essas coletas foram analisadas e baseadas no APHA 2005, comparando seus 

valores com a legislação pertinente, que é o CONAMA 357/2005. Os valores 

máximos dessas amostras estão descritos na Tabela 15. 

 

TABELA 15: Valores máximos dos parâmetros de qualidade da água do Riacho Algodoais 

 

Parâmetros 

 

PONTOS 

 

CONAMA 

357/2005 1 2 3 4 5 

pH 6,72 9,23 7,35 7,26 7,54 6,0 – 9,0 

OD* 

(mg/ L O2) 

5,58 4,03 1,12 0,89 0,43 
>5 

DQO 

(mg/ L O2) 
18,1 613,7 73,6 90,6 211,7 - 

DBO 

(mg/L O2) 
13 55,4 38 50 105 < 5 

Cor 

Verdadeira 

(HAZEN) 

76 87 187 135 204 < 75 

ST (mg.L
-1

) 127 2319,3 274,5 166,5 571,5 < 500 

Turbidez 
(NTU) 

23,7 58,0 48,0 42,3 64,0 
< 100 

Ce 

(µS/cm) 

57,7 1476,0 264,0 326,0 569,0 
- 

Cl (mg.L
-1

) 14,8 50,2 30,1 32,3 49,7 < 250 

NH3 (mg.L
-1

) 

 

107,4 

 

188,2 

 

72,5 

 

53,5 

 

152,6 

pH< 7,5 = <3,7 

8,0<pH≤ 8,5= <1,0 

pH >  8,5= <0,5 

NO2 (mg.L
-1

) 0,060 0,089 0,069 0,072 0,076 < 1,0 

P (mg.L
-1

) 10,6 8,30 13,2 12,1 16,8 < 0,05 

*Os valores do OD foram os mínimos.  
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 Como puderam ser observados segundo a Tabela 14, parâmetros 

importantes como a DBO encontram-se bem acima do valor estabelecido pelo 

CONAMA 357/05, ao longo de todo o Riacho.  

A DBO é um parâmetro importante no que diz respeito ao controle da 

poluição das águas, o seu aumento é relacionado com lançamento de 

substâncias predominantemente orgânicas. Um alto valor da DBO pode 

interferir na vida aquática além de mudanças nas características 

organolépticas, produzindo sabores e odores desagradáveis. O teor de DBO 

nas águas é alterado pelo OD, ou seja, o valor da DBO é inverso ao do OD. A 

DQO é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação química da matéria 

orgânica, sendo os seus valores maiores ou iguais aos da DBO. Seu aumento 

de concentração em corpos hídricos deve-se principalmente a emissão de 

efluentes industriais. Este parâmetro tem sido utilizado com eficiência no 

controle de sistemas de tratamento anaeróbios de esgotos domésticos e 

industriais (CETESB, http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-

variaveis-de-qualidade-das-aguas, acesso 08/01/2012; PRANDI-ROSA e 

FARACHE FILHO, 2002). 

O OD encontra-se com valores abaixo do permitido pela legislação em 

quase todos os pontos. Quando o oxigênio da água acaba, os microorganismos 

atacam outros compostos e formam os compostos amoniacais. Segundo a 

CETESB, os níveis de OD são indicadores da capacidade de um corpo d’água 

natural manter a vida aquática Os sólidos totais no ponto 2 e 5 apresentaram 

altos valores. Conforme  CETESB, os sólidos podem ocasionar danos aos 

animais marinhos assim como a vida aquática, ao sedimentarem nos leitos dos 

rios, eliminando a fonte de alimentação, como também danificação dos leitos 

de desova dos peixes. Os sólidos podem ainda serem retentores de bactérias 

no fundo dos rios o que provocam a decomposição 

anaeróbia(http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-

de-qualidade-das-aguas, acesso 08/01/2012).  

         Segundo Silva (2004), o NH3 apresenta toxicidade, e de acordo com a 

Tabela 14, todos os pontos apresentam valores do mesmo acima da legislação.  

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-aguas
http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-aguas
http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-aguas
http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-aguas
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De acordo com a CETESB, a amônia provoca consumo de oxigênio 

dissolvido na água, ao ser oxidada biologicamente, além de serem tóxicos para 

peixes quando em concentrações acima de 5 mg. L-1 

(http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-

aguas, acesso 08/01/2012). O Fósforo também apresentou valores altos, o que 

pode ocasionar a eutrofização, ou seja, o crescimento excessivo de algas, que 

prejudica a população aquática (http://www.ufv.br/dea/lqa/qualidade.htm, 

acesso 08/01/2012; SILVA, 2004). 

A cor que apresentou valores acima do permitido pode ser resultante de 

substâncias químicas presentes na água, decomposição de matérias 

orgânicas, compostos inorgânicos como óxidos de ferro ou mangânes assim 

como lançamento de efluentes domésticos ou industriais 

(http://www.ufv.br/dea/lqa/qualidade.htm, acesso 08/01/2012 ; CETESB, 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/aguas-interio 

res/variaveis/aguas/variaveisfisicas/cor.pdf, acesso 08/01/2012).  

A Ce é definida como a capacidade de conduzir corrente elétrica de um 

curso hídrico, além de expressar a concentração de sais na água (GIRÃO et 

al., 2007). Pode representar uma medida indireta da concentração de 

poluentes, e de acordo com a CETESB, níveis superiores a 100 µS.cm-1 

indicam ambientes impactados (http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file 

/agua/aguas-superficiais/aguas-iteriores/variaveis/aguas/variaveisquimicas/co 

ndutividade.p df, acesso 08/01/2012). 

Os valores da turbidez, do cloreto e do nitrito encontraram-se todos 

dentro da legislação vigente. O pH em todos os pontos, exceto pelo ponto 2, 

apresentou valores dentro dos níveis de regulamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-aguas
http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/109-variaveis-de-qualidade-das-aguas
http://www.ufv.br/dea/lqa/qualidade.htm
http://www.ufv.br/dea/lqa/qualidade.htm
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/aguas-interio%20res/variaveis/aguas/variaveisfisicas/cor.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/aguas-interio%20res/variaveis/aguas/variaveisfisicas/cor.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file%20/agua/aguas-superficiais/aguas-iteriores/variaveis/aguas/variaveisquimicas/co%20ndutividade.p%20df
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file%20/agua/aguas-superficiais/aguas-iteriores/variaveis/aguas/variaveisquimicas/co%20ndutividade.p%20df
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file%20/agua/aguas-superficiais/aguas-iteriores/variaveis/aguas/variaveisquimicas/co%20ndutividade.p%20df
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4.2 ANÁLISES DOS COMPONENTES PRINCIPAIS  

 

Os resultados das análises de qualidade foram utilizados para a ACP e 

gráficos foram gerados de duas maneiras: 1) Com todos os pontos; 2) Sem o 

ponto 2 da coleta.   

 A Tabela 16 apresenta o peso dos parâmetros de qualidade nas 

respectivas CP1 e CP2 para o caso 1.  

 

TABELA 16: ACP dos dadosdas variáveis no caso 1 

Variáveis CP1 (42%) CP2 (28%) 

  pH 0,4 0,161 

 OD -0,0328 0,367 

DQO 0,367 0,22 

DBO 0,311 -0,292 

Cor 
Verdadeira 0,175 -0,482 

ST 0,336 0,319 

TURB 0,29 0,0083 

Ce 0,39 0,213 

Cl 0,117 -0,111 

NH3 -0,035 0,368 

NO2 0,418 -0,038 

P 0,195 -0,421 

 

A variabilidade total é correspondida por 42% da CP1 e 28% da CP2. As 

correlações mais fortes da CP1, apresentados na Tabela 15 são: NO2 (0,418), 

pH (0,4), Ce (0,39), DQO (0,367),  ST(0,336), DBO (0,311), Turbidez (0,29) e 

Cloretos (0,117). As correlações mais fortes da CP2 são: Cor (-0,482),                    

P (-0,421), NH3 (0,368) e OD (0,367). 

Analisando a Figura 6, observa-se que as amostras Alg2 c1 (ponto 2, 

coleta 1) e Alg2 c2 (ponto 2, coleta 2) são influenciadas pela CP1 e CP2. No 

caso da CP1, os parâmetros de maior influência citados acima, possuem em 

sua maioria valores mais altos nessas amostras. A Figura 6 mostra a influência 

da CP2 sobre essa amostra, visto que as mesmas possuem maior valor de OD 

e NH3 e menores valores de Cor e P (na maioria das amostras). O 
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comportamento semelhante do ponto 2 em ambas coletas também é 

visualizado pela Figura 12. 

Os pontos Alg5 c1 (ponto 5, coleta 1) e Alg5 c2 (ponto 5, coleta 2)   

apresentam uma variação entre as coletas, observado na Figura 9, visualizada 

no momento da realização da mesma (em se tratando de aparência) e 

confirmada pelos resultados das análises de qualidade. Os valores dos 

parâmetros da segunda coleta do ponto 5 são, em sua maioria, bem maiores 

que os da 1ª coleta, o que pode ser atribuído as características físico-químicas 

do efluente industrial descartado na ocasião da segunda coleta.  

Assim como o ponto 5, o ponto 3 e 4 apresentam, com menor 

intensidade, comportamento discrepante entre as coletas, porém semelhança  

entre si nas coletas, ou seja, Alg3 c1 (ponto 3, coleta 1) e Alg4 c1 (ponto 4, 

coleta 1) são semelhantes  assim como Alg3 c2 (ponto 3, coleta 2) e Alg4 c2 

(ponto 4, coleta 2) o são em se tratando das influências das CP sofridas sobre 

os mesmos.   

 

 

 

Figura 12: Escores das amostras das CP1 e CP 2 do caso 1 
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Os pontos Alg1c1 (ponto 1, coleta 1), Alg1c2 (ponto 1, coleta2), Alg4c1 

são influenciados principalmente pelo pH, DQO, DBO, ST, Turbidez, Ce, 

Cloretos e NO2 , parâmetros da CP1, porém de uma forma inversa, já que os 

mesmos possuem valores menores, como pode ser visto na Tabela 16, sendo 

essa a razão deles terem destaque na CP1 e pouco destaque na CP2. As 

amostras Alg4 c2 e Alg3 c2 são influenciadas de modo inverso pela CP2 e 

sofrem pouca influência da CP1 conforme visualizamos na Tabela 16 e na 

Figura 12.  

Por apresentarem um comportamento bem distinto em relação às outras 

amostras, foi gerada uma ACP sem o ponto 2, para observação do 

comportamento dos outros pontos. A Tabela 17 nos mostra os resultados 

dessas análises. 

 

TABELA 17: ACP dos dados das variáveis no caso 2 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variabilidade total é correspondida por 66% da CP1 e 21% da CP2.  

Os valores encontrados na tabela 17 apresentaram as correlações mais fortes 

para as duas CP. As da CP1 são: DQO (0,343),  DBO (0,336), CE (0,318), Cor 

(0,315), pH (0,314), NO2 (0,300), ST (0,286) e OD (-0,280). As correlações da 

CP2 são: NH3 (0,518), P (-0,401), Cl (0,397) e Turbidez (0,362). A Figura 13  

apresenta os escores dessas CP em relação às amostras. 

 
 
 
 
 
 

Variáveis CP1 (66%) CP2 (21%) 

pH 0,314 0,156 

OD -0,280 -0,204 

DQO 0,343 -0,019
 

DBO 0,336 -0,088
 

Cor 
Verdadeira 0,315 -0,231 

ST 0,286 0,166 

TURB 0,223 0,362 

Ce 0,318 0,214 

Cl 0,270 0,397 

NH3 -0,171 0,518 

NO2 0,300 -0,284 

P 0,262 -0,401 
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Figura 13: Escores das amostras das CP1 e CP2 do caso 2 

 

Analisando as amostras mais significativas apresentadas na Figura 13, 

temos o ponto Alg1 c1, que é influenciado inversamente pela CP1, pois os 

valores dos parâmetros são os menores e isto é comprovado na Tabela 14, 

sendo apenas o OD de maior valor. Esta amostra praticamente não sofre 

nenhuma influência da CP2.  A Alg5 c2( ponto 5, coleta 2) tem comportamento 

oposto ao da Alg1 c1 e é diretamente influenciada pelos parâmetros da CP1, 

sendo o seu OD de menor valor. A Alg1 c2 é influenciada pelas duas CP, 

porém um pouco mais pela CP1. 

A Alg3 c1 e Alg3 c2, Alg4 c1 e Alg4 c2, se comportam entre si de modo 

semelhante apresentando valores médios na Figura 13.  A Alg5 c1 e a Alg5 c2, 

se comportam opostamente. Enquanto a Alg5 c1 é influenciada pela CP2 e 

pouca pela CP1, a Alg5 c2 é altamente influenciada pelos parâmetros da CP1 e 

praticamente nula a influência que sofre dos parâmetros da CP2. A isso se 

atribui os valores dos parâmetros, altamente discrepantes das duas coletas do 

respectivo ponto.  
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4.3 ANÁLISES DA CONCENTRAÇÃO DOS HPA POR CG-EM 

 

Depois da curva de calibração preparada, as amostras das duas 

primeiras coletas foram extraídas, concentradas e injetadas no CG-EM para 

uma preliminar investigação e quantificação dos HPA.  

Após o tratamento dos dados, os resultados das concentrações dos HPA 

individuais na água encontram-se resumidos na Tabela 18.  

 

TABELA 18: Valores Máximos das concentrações de cada HPA nas duas coletas  

HPA 

 

CONCENTRAÇÕES (µg. L
-1

)
                         

 

Ponto1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto5 

Naftaleno 2,62 2,06 0,38 0,40 0,61 

Acenaftileno nd 0,47 nd nd nd 

Acenafteno 0,24 nd 0,27 0,18 0,37 

Fluoreno nd 1,17 nd nd nd 

Fenantreno 3,08 2,56 1,28 1,19 1,58 

Fluoranteno 1,30 28,20 0,32 0,37 0,36 

Pireno 1,58 nd 0,50 0,72 0,41 

nd: não-detectado 

 

A tabela 19 é referente ao somatório dos HPA das duas coletas. 

 

TABELA 19: Valores das concentrações do ∑HPA nas duas coletas 

∑ HPA (µg. L
-1

)
                         

 

  
PONTOS 

1 2 3 4 5 

COLETA 1 1,08 12,06 2,44 2,61 3,30 

COLETA 2 8,82 33,76 2,09 2,45 1,59 

 

  Os resultados iniciais das análises comprovaram a presença de sete 

dos dezesseis HPA prioritários ao longo do Riacho Algodoais. As 

concentrações encontradas destes compostos são consideradas como de CE, 

que de acordo com a literatura apresenta nível de ppb a ppt. Esses resultados 

também se encontram em semelhança da literatura, Bila e Dezotti (2008) citam 

HPA em nível de ppb em água natural nos EUA e Silva (2004) relata a 

ocorrência de HPA no Rio Atibaia – Campinas a nível de µg. L-1.  
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Pela Figura 14 e 15, referente à 1ª e 2ª coleta respectivamente, pode ser 

observado à predominância de dois HPA: Fenantreno e Fluoranteno ao longo 

dos pontos, o que se assemelhou ao estudo realizado por Locatelli (2006) no 

rio Atibaia, onde esses compostos apresentaram–se em maiores 

concentrações que os demais.  

O Naftaleno foi encontrado em todos os pontos e também apresentou 

alta concentração. Segundo Meire et al.(2007) é contraditório a presença 

significativa desses compostos – Naftaleno e Fenantreno – em regiões 

tropicais, devido a sua volatilidade e facilidade de degradação, se comparado 

com HPA de alto peso molecular, sendo assim indicadores de síntese natural 

de HPA nessas regiões. Pavei (2007), alerta para o fato de que o Naftaleno e o 

Fenantreno são considerados como um dos compostos de maior toxicidade 

para o meio ambiente aquático, podendo gerar toxicidade aguda, o que é 

preocupante visto que os mesmos foram encontrados ao longo de todo o 

Riacho em concentrações significativas para CE. 

 

 

Figura 14: Concentrações dos HPA referente à coleta 1 
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Figura 15: Concentrações dos HPA referente à coleta 2 

 

Ao serem observados os pontos isoladamente, notou-se que o ponto 2 

tem destaque por apresentar teores de HPA mais elevados que os demais 

pontos, o que ocasionou a redução dos números de pontos de coletas para 

apenas este ponto.  

Os resultados das três coletas do ponto 2 encontram-se resumidas na 

Tabela 20. 

TABELA 20: Valores das concentrações  

de HPA nas três coletas no ponto 2 

CONCENTRAÇÕES (µg.L
-1

) 

  
  

COLETAS 

1 2 3 

Naftaleno 0,75 2,06 0,3 

Acenaftileno 0 0,47 2,41 

Fluoreno 1,17 0,87 0,32 

Fenantreno 2,56 2,16 0,26 

Fluoranteno 7,58 28,2 1,19 

Pireno 0 0 3,69 

Criseno 0 0 0,38 

Benzo(a)pireno 0 0 1 

Benzo(g,h,i) 
perileno 

0 0 0,22 

∑HPA Total 12,06 33,63 9,77 

 

Analisando conjuntamente as três coletas do mesmo ponto em períodos 

distintos, pôde-se notar que houve uma variação significativa entre as mesmas. 
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A 1ª coleta foi realizada em Setembro de 2010, a 2ª em Fevereiro de 2011 e a 

3ª em Agosto de 2011. 

Foram detectados compostos de AMM e BMM nas três coletas, tendo 

em maiores concentrações HPA de AMM. Os hidrocarbonetos de 2 a 3 anéis 

benzênicos, como o Naftaleno, Fluoreno e Fenantreno, foram encontrados em 

todas as coletas. Esses compostos não são carcinogênicos ao homem, porém 

apresentam alta toxicidade e efeitos adversos ao organismo, segundo Cordeiro 

(2003). Um estudo realizado no Rio Atibaia, por Silva (2004), detectou a 

presença desses contaminantes em nível de µg. L-1 . 

O Naftaleno foi detectado em todas as três amostras, o mesmo é um 

hidrocarboneto favorável à degradação e o seu tempo de meia vida na água é 

de 170 horas, segundo Freire (2008). Cordeiro (2003) afirma que em condições 

aeróbias o tempo de meia vida de hidrocarbonetos de pequena massa molar 

em águas pode chegar até 20 dias. Levando em consideração os tempos de 

meia-vida na literatura desses hidrocarbonetos, pode-se afirmar que a 

presença do Naftaleno e dos outros HPA de BMM em todas as três amostras, 

remete a uma contaminação constante destes compostos.  

Em relação aos HPA de AMM, o Fluoranteno foi o único detectado em 

todas as três coletas. Ele é um composto prioritário da EPA, não carcinogênico 

para seres humanos e apresenta genotoxicidade (SISSINO et al., 2003; 

CORDEIRO, 2003). Quando apresenta altas concentrações, sugere-se como 

fontes processos em altas temperaturas.  

 Quanto à detecção de quatro novos compostos na terceira coleta, os 

mesmos podem ser explicados por uma nova fonte de HPA de AMM não 

detectada nas duas primeiras coletas. Segundo Pavei (2007), HPA de AMM, 

como é o caso do Pireno, Criseno, Benzo[a] pireno e o Benzo[g,h,i]perileno 

possuem como prováveis fontes processos incompletos de combustão de 

matéria orgânica a alta temperatura, onde esses compostos em particular tem 

sido detectados também em amostras de carvão. Outras fontes de HPA de 

AMM são incineração de lixos, queimas e incêndios, refino e química do 

petróleo assim como efluentes urbanos e industriais (CORDEIRO, 2003; 

SILVA, 2004). De acordo com Cordeiro (2003), esses compostos são 

considerados provenientes de fontes pirogênicas, porém o Criseno e o Pireno 
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são compostos de origem mista, ou seja, podem ser provenientes tantos de 

fóssil e óleos crus, como de combustão. Esses HPA são levados ao meio 

ambiente aquático por deposição atmosférica seca e úmida ou pela drenagem 

do solo (SILVA, 2004; POLAKIEWICZ, 2008). A ASTDR (2009) estabelece o 

limite máximo de Criseno de 0,2 μg L-1.  

Dentre esses HPA encontrados no ponto 2 do Riacho Algodoais, tem um 

que merece atenção: Benzo(a)pireno, considerado o mais carcinogênico dentre 

os HPA, seu limite máximo para corpos de água classe 2  no CONAMA 

357/2005 é de 0,018 μg L-1 e ele é o único HPA que apresenta sua 

concentração regulamentada pela portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, 

como valor máximo permitido de 0,7 μg L
-1 para águas potáveis destinada ao 

consumo humano, enquanto que a EPA fixou em 0,2 μg L-1 o seu nível máximo 

(ASTDR, 2009).  O Benzo(a)pireno é  considerado pela IARC um composto de 

classe 2A,  provável cancerígeno para seres humanos e evidências suficientes 

em animais, porém Pereira Neto (2000) e Cordeiro (2003) afirmam que os 

efeitos cancerígenos do Benzo(a)pireno estão bem estabelecidos, e a sua 

presença em uma concentração significativa requer um monitoramento 

contínuo, pois o mesmo não é degradado facilmente no meio ambiente e é  um 

dos  mais potentes dentre estes compostos (PAVEI, 2007; VEIGA, 2003).  

 

4.4 FONTES DE HPA 

 

Através das concentrações obtidas dos HPA, foi feita uma avaliação 

para conhecer qual tipo de HPA predomina no Riacho Algodoais, os de AMM  

ou os de BMM, e qual fonte tem maior influência. Para identificação das fontes, 

foram utilizadas três das razões apresentadas na Tabela 6: Fl/Fl+Pi; Fl/Pi e 

BMM / AMM. Segundo Veiga (2003), razões envolvendo Fluoranteno e Pireno 

não são sensíveis o suficiente para identificar as origens dos HPA caso a 

matriz ambiental seja receptora de várias fontes, por este motivo é necessário 

utilizar a razão entre os HPA pirogênicos e petrogênicos e os totais. Pavei 

(2007) ratifica que os índices mencionados na Tabela 6 devem ser utilizados 

com cuidado, pois numa matriz ambiental podem coexistir mais de uma fonte 
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antropogênica, sendo assim a melhor confirmação através da razão entre         

∑ HPA pirogênicos ou petrogênicos e  ∑HPA total.   

 Na Tabela 21, encontram-se os resultados destes cálculos, referente às 

duas primeiras coletas.  

 

TABELA 21: Razões Diagnósticas para identificação das fontes na 1ª e 2ª coleta 

 

COLETA 1 COLETA 2 

FONTES FL/FL+Pi FL/Pi   BMM / AMM FL/FL+Pi FL/Pi   BMM / AMM 

1 0,38 0,62 8,46 0,45 0,82 4,58 Petrogênica 

2 1,00 - 0,59 1,00 - 0,20 Pirogênica 

3 0,45 0,82 8,29 0,39 0,64 3,91 Petrogênica 

4 0,44 0,77 4,83 0,34 0,50 3,73 Petrogênica 

5 0,48 0,92 7,11 0,38 0,62 3,62 Petrogênica 

 

As Figura 16 e 17 são referentes a um gráfico comparativo entre o 

∑HPA pirogênicos e petrogênicos e  ∑HPA, na coleta 1 e 2 respectivamente. 

No somatório dos HPA de AMM, o Pireno e o Criseno foram excluídos, 

seguindo assim a metodologia de Cordeiro (2003), pois o mesmo pode ser de 

origem mista. 

 
              Figura 16: Gráfico Comparativo entre ∑HPA Pirogênicos e 

               Petrogênicos e ∑HPA Total da coleta 1 
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                                   Figura 17: Gráfico Comparativo entre ∑HPA Pirogênicos 

                      e Petrogênicos e ∑HPA Total da coleta 2 
 

Como foi observado, no que diz respeito aos tipos de fontes dos HPA 

das duas coletas, houve uma concordância de resultados onde todos os pontos 

do riacho, com exceção do ponto 2, tem como sua principal fonte  de 

contaminação HPA petrogênicos. 

HPA petrogênicos, os de BMM, podem ser oriundos de utilização de 

petroquímicos industrial ou doméstico e seus efluentes, tendo também como 

provável fonte lixiviação de óleos e graxas. Estes ainda são caracterizados por 

combustão a baixas temperaturas, combustão incompleta de hidrocarbonetos 

fósseis, maturação lenta da matéria orgânica ou derramamento de petróleo 

(CORDEIRO, 2003; SILVA, 2004; POLAKIEWICZ, 2008; PAVEI, 2007).  

Os HPA de AMM são mais tóxicos que os de BMM, porém em 

ambientes aquáticos, os de BMM possuem efeitos de toxicidade mais 

significativos devido a sua alta solubilidade, tornando-se assim mais 

disponíveis na água, causando envenenamento dos seres aquáticos. Já os de 

AMM são hidrofóbicos e com tendência de se agregarem aos materiais 

particulados (POLAKIEWICZ, 2008; PAVEI, 2007). 

O ponto 2, teve como maior influência a origem pirogênica de HPA. 

Características dessas fontes são processos de combustão a altas 

temperaturas, queimas, incêndios vegetais, emissão veicular, refino do 

petróleo, processos incompletos de combustão de matéria orgânica a alta 

temperatura, onde tem na deposição atmosférica, sua maior forma de 

propagação para a água (CORDEIRO, 2003 ; SILVA, 2004; PAVEI, 2007 ).  
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Na 3ª coleta, referente apenas ao ponto 2, temos na Tabela 22 as 

razões entre os HPA. 

  

TABELA 22: Razões Diagnósticas para identificação das fontes coleta 3 

COLETA 3 

FL/FL+Pi FL/Pi   BPM / APM Fonte 

0,24 0,32 1,37 Petrogênica 

   

Nesta coleta a fonte de HPA predominante foi a de origem petrogênicas, 

havendo assim uma inversão em relação às duas primeiras coletas. Porém 

através da Figura 18 é possível observar que ambas as fontes de HPA tem 

valores próximos.  

 

 
                Figura 18: Gráfico Comparativo entre ∑HPA Pirogênicos 

                        e Petrogênicos e ∑HPA Total da coleta 3 
 

O diferencial desta coleta foi o Pireno, sendo o mesmo detectado com 

um valor mais significativo que as outras duas coletas e o Criseno 

(anteriormente não detectado). Esses dois compostos, como já mencionado, 

pode ter origem mista, pirogênicos ou fósseis.  Por conseguinte, segundo  

Veiga (2003), o Benzo(a)pireno é um marcador de fontes pirogênicas, visto que 

o mesmo não possui valor significativo no petróleo. Por coexistir mais de uma 

possibilidade, é necessário mais estudos para que se definam quais as fontes 

de contaminação neste ponto, especificamente, destes HPA, ou se existiu uma 

fonte pontual.  
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  4.5 REAÇÃO DE FOTO-FENTON – DEGRADAÇÃO DOS HPA 

 

 Realizaram-se experimentos utilizando reatores com lâmpadas UV- A e 

UV-C, baseado no planejamento fatorial descrito na seção 3.8. Após ELL com 

diclorometano, as amostras foram analisadas no CG-EM e após tratamento dos 

mesmos, obteve-se o percentual de degradação dos HPA totais, os quais se 

encontram descritos na Tabela 23.  

 

TABELA 23: Percentual da Degradação do ∑HPA total  

Ensaio 

% Degradação dos ∑HPA  

UV-A UV-C 

1 91,91 95,50 

2 94,37 93,96 

3 93,65 94,17 

4 98,57 95,85 

5 97,44 95,75 

6 98,06 94,47 

7 97,75 96,42 

  

O ensaio que obteve a melhor eficiência no reator com lâmpada UV-A foi 

o de número quatro, sendo o mesmo realizado nas seguintes condições: 

adição de 1 mL de H2O2 e duração de 3 horas do experimento. Como podem 

ser notados, os ensaios dos reatores tiveram percentuais de degradação 

próximos, porém o reator de luz negra foi mais eficiente, o que é corroborado 

com a literatura, onde a mesma diz que a reação de foto-Fenton tem maior 

eficiência em comprimentos de ondas ideais, isto é, acima de 300 nm (MOTA, 

2005; MOTA et al., 2008). Outra vantagem da luz negra em relação à UV-C é o 

preço, pois a mesma é aproximadamente a metade do valor da UV-C. 
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Os resultados apontam que o processo de Foto-Fenton é eficiente na 

degradação de HPA, conforme pode ser visto em Cunha et al. (2007), Rocha, 

(2010) e Silva (a) (2007).  

 Segundo a literatura (JERÔNIMO, 2010; NOGUEIRA et al., 2007; 

MANENTI et al., 2009; SOUZA, 2005; TIRBUTIUS et al., 2009), o processo 

foto-Fenton requer uma correção no pH para o meio ácido (≈3,0). Pesquisas 

vêm sendo realizadas (SILVA, 2007; SILVA (a) et al., 2009;  YAP et al., 2011)  

onde o pH natural das amostras é utilizado sem ajustes, sendo isto possível em 

amostras que apresentam ferro endógeno, onde o mesmo é responsável pela  

redução do pH, sendo denominadas por Silva(a) (2007) de condições Fenton-

like. Borba et al. (2008) tratou de efluentes utilizando o processo Foto-Fenton 

sem ajuste do pH, onde ocorreu uma redução natural do mesmo através da 

liberação do H+ produzido pela reação Ferro/Peróxido.  

A presença de Ferro na amostra foi verificada através do método APHA 

3500 Fe B e 3030 H, e constatou-se a presença do mesmo na  concentração 

de 1,76 mg.L-1.  Visto a presença de ferro endógeno, o pH não foi ajustado, 

porém a eficiência de degradação foi satisfatória, o que é de interesse já que o 

ajuste do pH pode causar danos ambientais.    
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Ao colocar os dados obtidos no programa Statistica 8.0, foi possível a 

obtenção dos efeitos dos fatores e as interações entre eles. Em se tratando da 

lâmpada UV-A, os efeitos que foram estatisticamente significativos para 95% 

de confiança nos níveis estudados foram identificados e estão descritos na 

Tabela 24.  

 

TABELA 24: Efeitos principais e de interação com seus erros padrão expressos em %, do 

planejamento fatorial 2² do reator com lâmpada UV-A para o ∑HPA total 

Efeitos HPA Total 

Média 95,994 ± 0,045 

Efeitos Principais  

1- H2O2 3,685 ± 0,045 

2- Tempo 2,968 ± 0,045 

Interação de dois fatores  

1*2 1,228 ± 0,045 

 

A Figura 19 corresponde a Carta de Pareto, que mostra uma melhor 

visualização dos efeitos e as interações entre as variáveis. No eixo vertical 

encontram-se todas as variáveis e suas interações.   

 

 

        FIGURA 19: Carta de Pareto referente à degradação do HPA total  
                     usando  lâmpada UV-A com erro puro de 0,045. 
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A Carta de Pareto apresentada na Figura 19 indica que os efeitos 

principais H2O2 e tempo foram estatisticamente significativos para 95% de 

confiança, apresentando valores positivos (17,29 e 13,93 respectivamente), 

concluindo-se que do nível menor para o nível maior ocorre um aumento na 

degradação dos HPA. Houve também efeito de interação entre os dois fatores, 

o qual uma melhor visualização é possível através da análise da Figura 20. 

 
 

      

FIGURA 20: Gráfico de superfície referente ao efeito de 
 interação entre o H2O2 e o tempo. 

 

 A análise do gráfico de superfície (Figura 20) permite verificar que uma 

combinação dos maiores níveis de H2O2 e tempo, acarreta num maior 

percentual de degradação dos HPA, sendo as condições: adição de 1 mL de 

H2O2 e exposição por um período de 3 horas. 
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Os dados obtidos da degradação das amostras no reator de lâmpada 

UV-C foram analisados também através do programa Statistica 8.0. 

 Não foram verificados efeitos estatisticamente significativos, conforme 

pode ser observado na Carta de Pareto representada pela Figura 21, sendo o 

erro puro dessa análise de 0,97. 

  

 

FIGURA 21: Carta de Pareto referente à degradação do HPA 
total usando lâmpada UV-C com erro puro de 0,97. 
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4.6  ANÁLISE DA CONVERSÃO DO COT 

  

 Em virtude do bom desempenho do reator de luz negra com  

semelhança à literatura, onde Rocha (2010) afirma que a lâmpada de luz negra 

se mostrou mais eficiente que as demais na degradação do COT utilizando 

processo foto-Fenton, o experimento para análise da conversão COT foi 

realizado neste reator utilizando o mesmo planejamento fatorial anteriormente 

citado (seção 3.8), sendo o ponto central em duplicata. 

A Tabela 25 apresenta os valores dos percentuais de conversão do COT 

em cada ensaio. O valor da concentração do COT na amostra sem tratamento 

é de 53,86 mg.C.L-1. 

  

TABELA 25: Percentual de Conversão do COT  

Ensaio % Conversão do COT  

1 15,56 

2 20,72 

3 25,88 

4 48,07 

5 26,62 

6 26,68 

 

   Avaliando os resultados do experimento, observa-se que o ponto de 

maior conversão do mesmo foi o ensaio 4, obtendo-se 48,07% de conversão, 

onde as duas variáveis, H2O2 e tempo encontram–se no nível máximo. 

Resultado semelhante Rocha (2010) obteve para o tratamento do solo 

contaminado por HPA, onde a remoção do COT foi de 50,3 % no processo 

foto-Fenton em reator de luz negra, para os níveis máximos do experimento.  
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Os dados da Tabela 25 foram analisados através do programa Statistica 

8.0. A Tabela 26 apresenta os efeitos principais e de interação dos níveis 

estudados.  

 

TABELA 26: Efeitos principais e de interação com seus erros padrão expressos em %, do 

planejamento fatorial 2² da conversão do COT 

Efeitos COT 

Média 27,255 + 0,002 

Efeitos Principais  

1- H2O2 13,675  ±  0,002 

2- Tempo 18,835 ±  0,002 

Interação de dois fatores  

1*2 8,515 ± 0,002 

 

 É possível a visualização desses efeitos através da Carta de Pareto 

representada na Figura 22. 

 

 

FIGURA 22: Carta de Pareto referente à conversão do COT na lâmpada  

UV-A com erro puro de 0,002. 
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Através da Carta de Pareto, observa-se que todos os efeitos principais, 

H2O2 e tempo, são estatisticamente significativos para 95% de confiança, 

apresentando valores positivos (322,32 e 443,95 respectivamente). Sendo 

assim, verifica-se que do nível menor para o nível maior ocorre um aumento na 

conversão do COT. Esta representação gráfica mostra ainda que o efeito de 

interação de dois fatores também foi estatisticamente significativo, podendo 

uma melhor análise da interação ser realizada através da construção do gráfico 

de superfície (Figura 23).  

 

 

 

           FIGURA 23: Superfície de resposta referente ao efeito de interação  
        entre o H2O2 e o tempo 

  

A Figura 23 indica que ao combinar o maior nível de H2O2 (1 mL) com 

um maior nível de tempo (3 horas) obtêm-se um maior percentual de conversão 

de COT. 
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4.7 MODELAGEM CINÉTICA 

 

  O estudo cinético foi baseado nas condições do ponto ótimo de 

conversão do COT, ou seja, o maior nível de peróxido e tempo. Os resultados 

obtidos dessa conversão, onde o tempo de reação foi extrapolado até 360 

minutos de reação, é apresentado graficamente pela Figura 24. 

 

 

FIGURA 24: Gráfico da Concentração do COT x Tempo 

 

 Conforme observado no gráfico acima, os compostos não foram 

mineralizados por completo, visto que a concentração do COT se manteve 

estável. Foi obtida uma degradação total dos HPA, onde o maior percentual de 

degradação dos HPA total obtido foi de 98,57% e chegando a 100% em alguns 

compostos individuais, porém não se obteve uma mineralização do carbono 

orgânico por completa, apenas uma mineralização parcial. A máxima 

conversão do COT obtida neste estudo cinético inicial foi de 44%.   

Tiburtius et al.(2009) que estudaram a degradação dos benzenos, 

toluenos e xilenos no processo foto-Fenton com radiação UV-A, afirma que 

uma taxa de mineralização do COT menor que 30% é encontrada quando se 

adiciona apenas uma vez o peróxido na reação, mesmo em um alto tempo. 

Segundo Tiburtius et al.(2009), o ideal é que esse peróxido seja reposto a cada 

30 minutos. No caso de apenas o processo Fenton, a formação de produtos 

intermediários desconhecidos também são apontados como prováveis causas 

para essa baixa mineralização (CANIZARES et al.,2007; SILVA (b), 2007).  
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Devido à obtenção rápida da conversão máxima do COT (em torno de 

30 min) e a não identificação dos produtos intermediários presentes na reação 

dessa amostra real do Riacho, a modelagem cinética foi realizada em um 

estudo de sessenta minutos. As condições foram às mesmas do ensaio 

anterior (descritos no item 4.6), e o resultado está descrito na Tabela 27. 

 

 TABELA 27: Cinética da Conversão do COT  

Tempo (min.) COT (mg.L
-1

) 

5 60,4 

10 57,32 

15 55,01 

20 54,29 

25 46,52 

30 41,16 

40 38,31 

50 38,22 

60 38,00 

 

Devido à complexidade do mecanismo de reação dos compostos 

orgânicos, adotou-se neste trabalho a cinética do tipo lumped kinetic model, 

inicialmente utilizado em oxidações úmidas. A oxidação forma diferentes 

produtos  intermediários e por isto se utiliza o modelo lumped para modelagem 

deste processo, servindo o mesmo para poluentes orgânicos em efluentes 

industriais, baseados na conversão do COT dos mesmos.  

O modelo reacional adaptado está descrito na Figura 25.  

 

A

B

k1

k2

CO2

 

FIGURA 25: Modelo reacional 
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 As concentrações CA e CB, representam as concentrações de carbono 

residuais relativas à COT0, no instante 0, são : 

 

CA= Concentração de Carbono dos HPA + intermediários não-refratários     (13) 

                                                  COT0 

 

CB= Concentração de Carbono dos HPA + intermediários refratários            (14) 

                                                  COT0 

 

As equações diferenciais segundo Zhang e Chuang (1999) se encontram 

nas equações 15 e 16 : 

 

 

                                                    

 

 

           

Sendo CA e CB concentração de A e B respectivamente. Intengrando-se 

as equações  15 e 16, obteve-se as equações 17 e 18 refrentes ao perfil de 

concentração (Anexo A). 
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Pela combinação das equações acima, resultou-se na equação 19. 
 
 
 
 
 
 

Onde  Cr = CA + CB e que em t = 0, CA0 = 1 e CB0 = 0.  
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Fazendo :  
 
 
 
 
     
 

Temos : 

  

 

Foi realizada uma regressão não linear dos dados experimentais 

utilizando o modelo ExpDec2, no pacote de otimização do OriginPro8 segundo 

a equação 21 : 
 

 
 
 
 
Fixou-se o valor de A2=0 .

 

 

Os valores obtidos para um valor de R2 igual a 0,949 estão descritos na 

Tabela 28. 

Tabela 28: Resultados obtidos 
para o modelo aplicado  

utilizandoo modelo ExpDec2. 

Parâmetros Valor 

y0 0,55102 

A1 0,44898 

t1 22,67574 

A2 0 

 
 

  Realizando os cálculos inversos, obtém-se: k1 = 0,0198 min-1 e k2 = 

0,0243 min-1.  
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Os pontos experimentais da fração residual do Carbono Orgânico Total 

presente na fase líquida estão apresentados nas Figuras 26, 27 e 28 em 

comparação com as curvas teóricas previstas pelo modelo agrupado. 

 
 

        FIGURA 26: Ajuste do modelo cinético agrupado aos dados 
 experimentais da conversão do COT   

          (solução inicial = HPA)  pelo processo Foto –Fenton no  
 ponto ótimo, H2O2= 1mL e tempo máximo (3 horas). 

 

 

 

 

                

FIGURA 27: Comparação dos valores do COT residual  
experimental e previsto pelo modelo cinético agrupado 

 pelo processo Foto-Fenton no  ponto ótimo,  
H2O2= 1 mL e tempo máximo. 
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FIGURA 28: Desvio relativo do COT em função do  

         valor do COT experimental. 
. 

 

           O modelo cinético agrupado, através das Figuras 26, 27 e 28, 

mostraram-se satisfatórios na representação do perfil da fração residual dos 

compostos orgânicos presentes na fase líquida em função do tempo. A partir 

deste modelo, previsões confiáveis dentro do indício de COT, de concentração 

de H2O2 e tempo estudadas, são possíveis.  

           Analisando os valores das constantes de velocidade obtidas, evidencia-

se que a mineralização dos HPA mais intermediários não refratários ( constante 

de velocidade k1=0,0198 min-1) ocorre  com uma taxa de reação um pouco 

menor que da sua degradação em intermediários não-refratários (constante de 

velocidade k2=0,0243 min-1), enquanto a mineralização dos intermediários não 

refratários parece apresentar uma taxa de reação praticamente nula. 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
 

5.1. CONCLUSÃO 
 
 

 A avaliação do riacho Algodoais constatou a presença de parâmetros de 

qualidade importantes como a DBO com seus valores fora da legislação 

vigente. A Análise de Componentes Principais mostrou-se eficiente na 

visualização do comportamento desses parâmetros em cada ponto e qual 

sua influência aos mesmos; 

 A presença de contaminantes emergentes do tipo Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos se mostrou em quantidades significativas e 

preocupantes, ao longo de todo o riacho. Visto os efeitos que esses 

Contaminantes Emergentes causam nos seres vivos em geral, os valores 

encontrados se tornam alarmantes, sendo a concentração máxima de HPA 

total obtida no ponto 2 entre as três coletas de 33,63 µg. L-1, onde nove dos 

dezesseis HPA prioritários pela USEPA foram identificados; 

 Através das razões diagnósticas, identificou-se que as fontes de 

contaminação desses HPA ao longo de todo o riacho foram petrogênicas, 

exceto pelo ponto 2 que foi de origem pirogênica. Na 3ª coleta houve uma 

mudança e no ponto 2 identificou-se uma influência mais significativa de 

fontes de origem  petrogênicas. Esse comportamento pode ser justificado 

pelo Pireno, que se apresentou com um valor mais significativo e o Criseno 

anteriormente não detectado, sendo esses compostos de origem mista. O 

Benzo[a]pireno também foi detectado e sendo um marcador de origem 

pirogênica, faz-se necessário maiores estudos para a definição da mesma; 

 O processo foto-Fenton realizado com planejamento fatorial 2², tendo 

como variáveis H2O2 e tempo, empregando radiação UV-A, apresentou-se 

eficiente com o máximo de 98,57% de degradação do somatório dos HPA 

nos maiores níveis do planejamento fatorial: adição de 1 mL de peróxido de 

hidrogênio e exposição a radiação por um período de 3 horas. Os efeitos 

principais e a interação de dois fatores foram estatisticamente significativos e 

apresentaram um erro puro de 0, 045; 
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  A lâmpada UV-C apesar de mostrar uma boa degradação, apresenta 

um custo maior que a lâmpada UV-A e sua análise estatística não 

apresentou efeitos estatisticamente significativos para degradação; 

 O pH não foi ajustado e isto não influenciou na eficiência da degradação, 

visto que a amostra continha ferro endógeno com concentração igual a 1,76 

mg.L-1, sendo possível um ajuste natural do pH e evitando danos ambientais; 

 Para análise da conversão do COT, utilizou-se o mesmo planejamento 

fatorial em reator de bancada com lâmpada UV-A; o resultado máximo de 

conversão obtido foi de 48,07%. Observou-se que todos os efeitos 

(principais e de interação) foram estatisticamente significativos, sendo 

verificado um maior percentual de mineralização para a combinação entre os 

níveis máximos de peróxido de hidrogênio e tempo; 

 O estudo cinético inicial da evolução do perfil temporal do COT durante 

um período de 360 horas mostrou uma mineralização parcial da amostra, 

onde a máxima conversão obtida foi de 44%, ao longo dos primeiros 30 

minutos; 

 A modelagem cinética realizada em 60 minutos baseada no estudo 

anterior apresentou-se satisfatória visto a obtenção de um R2 = 0,949 do 

modelo adotado. 

O monitoramento do riacho se faz necessário, visto a presença de 

contaminantes emergentes do tipo Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em 

concentrações significativas.   
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5.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Avaliar as vias preferenciais de degradação e transformações dos HPA 

submetidos aos processos de oxidação;  

 Utilizar outras formas de oxidantes como, por exemplo, na forma de 

esponjas cerâmicas; 

 Avaliar a toxicidade dos compostos degradados por processos 

convencionais;  

 Melhorar a degradação dos compostos, com otimização da adição de 

peróxido de hidrogênio ou ainda utilizando fotocatalisadores 

heterogêneos. 
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