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RESUMO 

 

No presente estudo objetivou-se avaliar o sedimento do lago Bonsucesso 

(Jataí-GO) com relação ao teor de matéria orgânica (MO), pH e presença de 

metais regulamentados pela resolução Conama 454/2012. Além disso, comparar 

a eficiência de extração e purificação do ácido húmico (AH) extraído deste 

sedimento pelo método proposto por Oliveira e o método proposto pela Sociedade 

Internacional das Substâncias Húmicas (IHSS). Por fim, caracterizar o AH 

extraído pelas técnicas de análise elementar, espectroscopia de infravermelho com 

Transformada de Fourier, espectroscopia de ultravioleta e estimar o grau de 

humificação. A análise gravimétrica da perda de massa por ignição e a análise de 

pH para o sedimento do lago Bonsucesso apontou a presença de respectivamente 

baixo teor de MO e pH ácido. Essas condições favorecem uma baixa capacidade 

de retenção de espécies metálicas pelo sedimento. A análise por fluorescência de 

raio X com energia dispersiva (EDXRF) para o sedimento apontou a presença de 

três metais (Cr, Cu e Zn) regulados pela resolução Conama 454/2012 em elevadas 

concentrações. A comparação entre a eficiência de extração/purificação do AH de 

sedimentos pelo método proposto por Oliveira e o método proposto pela IHSS 

revelou que a extração pelo método de Oliveira não foi eficiente. Por outro lado, 

o método proposto pela IHSS levou a teores de cinza menor do que 1% com 

apenas uma etapa de purificação. A análise estrutural do AH extraído segundo a 

metodologia da IHSS apontou que o AH presente no sedimento do lago 

Bonsucesso possui um baixo grau de humificação. Essa conclusão aponta uma 

tendência desse para menor capacidade complexante de espécies metálicas, o que 

é um dado preocupante visto que a análise por EDXRF encontrou elevados teores 

de Cr, Cu e Zn no sedimento do qual o AH foi extraído. 

 

Palavras chave: sedimento, substâncias húmicas, ácido húmico, metais.   
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ABSTRACT 

 

In the present work were aimed to evaluate the sediment from the Bonsucesso 

lake (Jataí-GO) regarding to organic matter (MO) content and pH. In addition, it 

was sought to verify the metal presence regulated by Conama resolution 

454/2012. Moreover, to compare the humic acid (AH) sediment extraction and 

purification efficiency with proposed method by the international humic 

substances society (IHSS) regarding the proposed method by Oliveira. Lastly, to 

characterize the AH on the elementary analysis, Fourier Transform infrared 

spectroscopy (FTIR), ultraviolet and visible spectroscopy (UV-Vis) techniques 

and to estimate its humification degree. The gravimetric analysis of mass loss 

ignition and pH to sediment from Bonsucesso lake appointed presence 

respectively of low MO content and acid pH. These conditions favor a low 

metallic species retention capacity by the sediment. The Energy Dispersive X-ray 

Fluorescence (EDXRF) analysis to the sediment appointed the presence of three 

metals (Cr, Cu and Zn) Conama 454/2012 resolution regulated with high 

concentrations. The comparison between AH sediment extraction/purification 

with proposed method by IHSS regarding proposed method by Oliveira appointed 

that the extraction/purification by the Oliveira method was not efficient. On the 

other hand, the proposed method by IHSS led ash contents less than 1% with just 

one purification stage. The structural analysis of AH extracted on proposed 

method IHSS appointed that AH from Bonsucesso lake’s sediment has a low 

humification degree. This conclusion appoint a tendency to less metallic specie 

complexing capacity, what is a worrying data because the EDXRF analysis find 

high Cr, Cu and Zn content in the sediment who the AH was extracted. 

 

Key words: sediment, humic substances, humic acid, metals. 

https://xos.com/technologies/xrf/energy-dispersive-x-ray-fluorescence-ed-xrf/
https://xos.com/technologies/xrf/energy-dispersive-x-ray-fluorescence-ed-xrf/
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acompanhamento da atividade humana e seus impactos frente ao meio 

ambiente indicam que o homem tornou-se o mais importante fator no ciclo 

biogeoquímico. As atividades humanas em diversas áreas como agroindústria, 

indústria e mineração resultam em um preocupante aumento da concentração de 

cátions e alguns ânions na biosfera, sendo os compartimentos ambientais solo e 

água o destino final deles (BRAYNER, 1998; NRIAGU, PACYNA, 1988).  

Dentre as diversas substâncias que são diariamente introduzidas no 

ambiente, os metais representam um grande problema paras os seres vivos. Isso, 

ocorre devido seu potencial de afetar a biota quando excedem os limites de 

concentração toleráveis para um dado ecossistema. O interesse sobre acumulação 

e toxicidade de metais vem aumentando nos últimos anos como consequência das 

exposições ocupacionais e ambientais, ou dos distúrbios causados por estes 

elementos, induzidos por situações especiais de doença. Os metais de transição 

possuem grande afinidade por grupamentos orgânicos contidos em frações de 

tecidos biológicos, solo e sedimentos (ALLOWAY, 1990; KONONOVA, 1982; 

MARTINS, 2011; MOREIRA; MOREIRA, 2004; TAVARES; CARVALHO, 

1992).  

 Essa afinidade confere aos metais a capacidade de sofrer bioacumulação e 

biomagnificação na cadeia alimentar, proporcionado distúrbios nos processos 

metabólicos dos seres vivos. De maneira a transformar concentrações 

consideradas baixas em concentrações tóxicas para a biota e para o homem sendo 

que a persistência garante os efeitos ao longo do tempo, mesmo depois de 

interrompidas as emissões (ALLOWAY, 1990; KONONOVA, 1982; MARTINS, 

2011; MOREIRA; MOREIRA, 2004; TAVARES; CARVALHO, 1992). 

Os principais efeitos relacionados a saúde humana que derivam da 

contaminação por cátions metálicos e alguns ânions inorgânicos, estão listados no 

quadro 1. 
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Espécie Concentração 

tolerada em 

mg/L  

Possível dano a saúde 

Arsênio 0,01 Pele e sistema nervoso 

Bário 0,7 Distúrbios gastrointestinais 

Berílio 0,1 Ossos e pulmões 

Cádmio 0,005 Fígado, rins, ossos e circulação 

Cianetos 0,07 Baço, cérebro e fígado 

Chumbo 0,01 Rins, sistema nervoso e risco de câncer 

Cromo total 0,05 Fígado, rins e circulação 

Cobre 2,0 Distúrbios gastrointestinais 

Mercúrio 0,001 Rins e sistema nervoso central 

Nitratos 10,0 Metemoglobinemia 

Nitrito 1,0 Metemoglobinemia 

Níquel 0,025 Fígado, coração e sistema nervoso 
Quadro 1 - Concentrações em mg L-1 máximas toleradas de alguns cátions e ânions na água e 

os possíveis danos causados à saúde ao excederem esse limite (adaptado de Brasil, 2011; 

Melo, Melo e Melo, 2004). 

 

Segundo o quadro 1 nota-se que os danos à saúde causados por estas 

espécies químicas apresentam um número elevado de complicações, que podem 

comprometer várias funções dentro do organismo humano. Desta forma é 

necessário que pesquisas sejam realizadas no intuito de avaliar as concentrações 

destas espécies no ambiente, não somente relacionadas a questões ambientais, 

mais também como medidas de saúde preventiva. Igualmente importante é 

apontar soluções para deter os fluxos destes contaminantes bem como alternativas 

de recuperação para áreas em que a contaminação já se encontrar em nível 

elevado. 

 

1.1 Transporte de metais no meio ambiente 

 

Os metais são lançados na atmosfera por processos naturais como erosão 

natural de minerais ou por atividades antrópicas (dentre elas destacam-se a 

combustão de combustíveis fósseis, incineração de lixo, metalurgia de metais). 

Eles, nesse caso geralmente encontram-se agregados ao material particulado, 
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compostos orgânicos ou na forma de vapor. A baixa pressão de vapor, desses 

compostos químicos os fazem aparecer na atmosfera na forma de aerossóis de 

diferentes classes de tamanho. Assim, os mesmos sofrem dispersão com os ventos 

atingindo áreas onde a geração desses poluentes é muito baixa, a centenas de 

quilômetros das fontes emissoras. Isso, provoca o repasse desses por deposição 

seca ou pela precipitação com a chuva aos demais compartimentos abióticos e à 

cadeia trófica (BAIRD, 2002; BJERREGAARD; ANDERSEN, 2007; 

PROCHNOW, 2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).   

De maneira geral, a deposição atmosférica constitui a principal maneira de 

entrada de metais no solo. Contudo, em determinadas áreas outras fontes de 

contaminação tornam-se de grande influência. Em zonas rurais onde há atividade 

agrícola intensa, a fertilização do solo e o uso de defensivos químicos a base de 

metais de transição possui importante papel na contaminação do mesmo. 

Ademais, as atividades de mineração e industriais (principalmente a metalúrgica) 

são também importantes fontes de poluição (BJERREGAARD; ANDERSEN, 

2007).  

Os metais presentes no solo e na atmosfera são continuamente adicionados 

aos sistemas fluviais devido a erosão causada pela água da chuva. A erosão nas 

áreas de drenagens dos sistemas fluviais é tipicamente da ordem de 5 cm/1000 

anos, estima-se que os rios no planeta transportem cerca 24 bilhões de toneladas 

de material para os oceanos todos os anos (SOLOMONS; FÖSTNER, 1984).   

Muitos metais traços em sistemas fluviais são transportados na forma de 

partículas, isso é particularmente verdade para metais que constituem uma 

importante parte da estrutura mineral de partículas inorgânicas. Uma fração dos 

metais ligados às partículas sedimentam no sistema fluvial e esta sedimentação 

depende do fluxo e velocidade da água, do potencial de ressuspenção do material 

sedimentado e da forma física do sistema fluvial. O metal remanescente na água 

é transportado em direção ao oceano (BJERREGAARD; ANDERSEN, 2007).  
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Uma considerável fração do conteúdo de metais transportados pelos rios 

precipita nos estuários, assim o efeito da poluição antropogênica nos rios tem 

levado preocupante aumento da concentração desses nos sedimentos de muitos 

estuários e áreas costeiras. O transporte descendente de metais também possui 

importante destaque em lagos e áreas poluídas, sendo que estudos tem observado 

elevadas concentrações de metais em sedimentos de lagos em regiões afetadas 

pela poluição (BJERREGAARD; ANDERSEN, 2007). 

 

1.2 Sedimentos e sua importância para investigação da contaminação em 

sistemas aquáticos 

 

Sedimentos podem ser definidos como camadas de partículas minerais e 

orgânicas, com frequência finamente granuladas e possuindo diferentes tamanhos, 

formas e composição química, transportadas pelo ar, gelo ou água, que se 

encontram em contato com a parte inferior dos corpos de água natural, como 

lagos, rios e oceanos. A origem desse compartimento ambiental está relacionada 

ao intemperismo e erosão de rochas e solos das porções mais altas das áreas de 

drenagem. Além disso, sua composição que é tipicamente uma mistura de argila, 

areia, sais minerais e matéria orgânica (MO) pode variar muito. Essa, pode variar 

desde a predominância orgânica a totalmente mineral em função de fatores 

naturais ou antrópicos (BAIRD, 2002; TEXEIRA et al., 2009; FRANKLIN, 

2010). 

Os sedimentos podem ser definidos como o compartimento resultante da 

integração de todos os processos que ocorrem em um ecossistema aquático. 

Assim, eles desempenham um importante papel como meio de investigação no 

esquema de poluição de sistemas aquáticos por metais e compostos orgânicos, 

pois, eles refletem a qualidade corrente do sistema aquático e pode ser usado para 

detectar a presença de contaminantes que não permanecem solúveis após seu 
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lançamento em águas superficiais (ESTEVES, 2011; FÖRSTNER; WITTMANN, 

1983; MARGALEF, 1983).  

Além disso, pode-se dizer que os sedimentos são de grande importância na 

avaliação do nível de contaminação dos ecossistemas aquáticos devido não só a 

sua capacidade em acumular elementos-traços, mas, também, por serem 

reconhecidos como transportadores e possíveis fontes de contaminação, já que tal 

compartimento ambiental pode liberar espécies contaminantes.  Tais espécies são 

geralmente liberadas do leito do sedimento devido a alterações nas condições 

ambientais e físico-químicas podendo contaminar a água e outros sistemas 

ambientais, levando a processos de bioacumulação e transferência na cadeia 

trófica. Outra fundamental característica desse compartimento é ser considerado 

um importante reservatório de MO em escala global (ESTEVES, 2011; 

MARTINS, 2011). 

 

1.3 Matéria Orgânica 

 

Cerca de aproximadamente 99,95% do carbono do planeta terra está preso 

em rochas sedimentares das quais esse é liberado e retorna posteriormente em um 

ciclo que se processa numa escala de tempo geológica. O carbono remanescente 

está na biosfera ou na superfície rasa da crosta. Em torno de 90% deste carbono 

está na forma de carbonato dissolvido em águas oceânicas, e cerca de 9% na forma 

orgânica (TIPPING, 2005). 

A decomposição dos restos de plantas e animais no solo constitui um 

processo básico do ciclo biológico no qual o carbono é reciclado para a atmosfera 

como dióxido podendo estar associado a outros elementos (nitrogênio, fósforo, 

enxofre e vários outros micronutrientes) sendo encontrado em formas requeridas 

por plantas superiores. Neste processo, parte do carbono é assimilado em tecidos 

microbianos; parte é convertido em matéria húmica estável. Porém, 

concomitantemente parte do húmus nativo é mineralizado, consequentemente, o 
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conteúdo de MO total é mantido em um nível constante que é característico do 

tipo de solo e manejo do mesmo (STEVENSON, 1994; TIPPING, 2005). 

 Em solos, águas naturais e seus sedimentos, a maior parte da matéria 

orgânica natural está presente como húmus que pode ser classificado em 

substâncias húmicas e não húmicas. O termo matéria orgânica natural (MON) tem 

sido amplamente utilizado para identificar a MO existente em reservatórios ou 

ecossistemas naturais. (BUFFLE, 1990; STEVENSON, 1994; TIPPING, 2005; 

ZUMSTEIN; BUFFLE, 1986).  

Este termo é utilizado para designar a MO que não faz parte da MO viva e 

não possui compostos de origem antrópica. A MON pode ser classificada de 

acordo com a origem das plantas que serviram como material de partida para sua 

formação em: matéria orgânica aquagênica (MOA), formada na água pela 

excreção e decomposição de plânctons e bactérias aquáticas; e matéria orgânica 

pedogênica (MOP), formada pela decomposição de plantas terrestres e de 

microrganismos, incluindo material lixiviado dos solos e aportados em sistemas 

aquáticos (BUFFLE, 1990; ROCHA; ROZA; CARDOSO, 2004; ZUMSTEIN; 

BUFFLE, 1986). 

 A MOP geralmente possui compostos alifáticos em menores proporção, 

sendo mais rica em grupos aromáticos (principalmente substâncias carboxílicas, 

fenólicas e benzênicas) resultantes da degradação de lignina, carboidratos e 

proteínas. A MON encontrada em rios e lagos geralmente pode ser classificada 

como MOP. Por outro lado, a MOA caracteriza-se pela maior presença de 

estrutura de caráter alifático sendo encontrada pura geralmente em águas 

oceânicas (BUFFLE, 1990; ROCHA; ROZA; CARDOSO, 2004; ZUMSTEIN; 

BUFFLE, 1986).  

Aproximadamente 20% da MON globalmente distribuída em ambientes 

terrestres e aquáticos é constituída de substâncias não húmicas. As substâncias 

não húmicas representam um grupo de substâncias de natureza e estrutura 

definida, tal como aminoácidos, carboidratos, proteínas e ácidos orgânicos. A 
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fração dos 80% restantes da MON é constituída de substâncias húmicas. Esta 

classe de compostos, é a principal forma de carbono orgânico em sedimentos 

marinhos e de lagos. Em ambos os casos eles podem ser derivados tanto de fontes 

terrestres como de fontes aquáticas (ROCHA; ROSA, 2003; STEVENSON, 1994; 

TIPPING, 2005).   

 

1.4 Substâncias húmicas 

   

As substâncias húmicas (SH) são comumente definidas como substâncias 

de coloração escura, macromolecular, obtidas a partir da lenta decomposição, 

tanto química como microbiológica, de materiais de origem vegetal e/ou animal. 

De maneira geral, elas são produto de uma mistura de carboidratos, proteínas, 

lipídeos, entre outros, em vários estágios de degradação juntamente com lignina 

e taninos parcialmente degradados e algumas substâncias de origem microbiana 

tais como policetídeos e melaninas. (AGUIAR NETO; GOMES; FREIRE, 2012; 

BAIRD, 2002; CANELLAS et al., 2005; ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2004; 

STEHLICKOVA et al., 2009; STEVENSON, 1994). 

 

1.5 Estrutura das Substâncias Húmicas 

 

É evidente os grandes avanços em ciência e tecnologia conquistados nos 

dias atuais em relação ao século XVIII, quando a necessidade de impulsionar a 

agricultura deu vigor a busca do entendimento da química do húmus. Contudo, a 

procura de um modelo estrutural que explique o universo complexo da formação 

e as propriedades das substâncias húmicas ainda persiste (CANELLAS; 

VELLOSO; SANTOS, 2005).  

Vários modelos estruturais para SH já foram propostos, o mais amplamente 

aceito pelos pesquisadores da Sociedade Internacional das Substâncias Húmicas 

(IHSS) considera as SH como macropolímeros com extensas moléculas orgânicas 
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flexíveis que agem como polieletrólito. Uma outra vertente, considera as SH como 

uma associação supramolecular de uma complexa mistura de diferentes moléculas 

mantidas juntas por interações físicas fracas (PÉDROT; DAVRANCHE, 2010; 

CANELLAS; VELLOSO; SANTOS, 2005).  

De fato, muitos autores definem as SH como substâncias lineares 

macromoleculares polietroliticas que podem formar agregados sobre condições 

experimentais específicas, principalmente em pH ácido e alta força iônica. Essa 

teoria considera as SH como um coloide orgânico que pode ter suas propriedades 

básicas acessadas, tais como: massa molecular, densidade de carga elétrica e 

acidez (CANELLAS; VELLOSO; SANTOS, 2005). A Figura 1 apresenta uma 

representação tridimensional para esse conceito.  

 

 

Figura 1 - Possível estrutura para SH segundo a concepção macromolecular (adaptado de 

Schulten e Schnitzer, 1997). As letras A, B e C indicam espaços provavelmente vazios na 

estrutura das SH. 
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As vantagens dessa concepção robusta é permitir explicar 

macroscopicamente as principais interações das SH, tais como capacidade de 

adsorção e complexação de íons, e interações com minerais do solo. Estas 

propriedades são as principais reações de interesse agronômico-produtivista, 

assim, corroborando a consolidação desse modelo como o mais aceito 

(CANELLAS; VELLOSO; SANTOS, 2005). 

Conforme a concepção macromolecular da estrutura das SH existe pelo 

menos 4 vias de formação das mesmas durante o processo de degradação da MO, 

essas estão esquematicamente representadas na Figura 2 (ROCHA; ROSA, 2003; 

STEVENSON, 1994). 

 

Figura 2 - Mecanismos de formação das SH (adaptado de Stevenson, 1994). 

 

Na rota 1 açucares formados como subprodutos da atividade microbiana 

reagem com compostos nitrogenados via polimerização de condensação não 

enzimática para produzir húmus. Por outro lado, nas rotas 2 e 3 polifenóis, são 

oxidados até quinonas e posteriormente condensados através de reações com 

compostos aminados. Ambas as vias, são muito semelhantes, havendo apenas uma 

divergência na fonte dos polifenóis. Para a rota 2, os polifenóis são gerados de 

fontes de carbono não lignínicas ou sintetizados por microorganismos, 
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diferentemente da rota 3, na qual a fonte é a própria lignina (ROCHA, ROSA 

2003; STEVENSON, 1994). 

A teoria de origem a partir da lignina, por necessidade, deu à luz ao conceito 

que as SH são basicamente constituídas de compostos aromáticos em vez de 

alifáticos. Contudo, uma revisão estatística aprofundada encontrou um grau de 

aromaticidade médio de 36% para os ácidos húmicos (AH) (MAHIEU; 

POWLSON; RANDALL, 1999). No final do século XX por volta da década de 

1970 estudos utilizando infravermelho através de pastilhas de KBr e análises de 

RMN demonstraram que os AH são essencialmente alifáticos. No entanto, o Livro 

“A Química do Húmus” de F. J. Stevenson publicado em 1982 consolidou a teoria 

de origem das SH a partir das ligninas como principal teoria de humificação.  

 Muitas características fornecem razões pelas quais as SH são entendidas 

como estrutura polimérica: elevada capacidade refratária à degradação biológica 

(atribuída a estrutura polimérica e aromática); propriedades coloidais (floculação, 

dispersão, respostas aos eletrólitos, e comportamento de dupla camada) análogas 

as de um polietrólito em meio aquoso. Cabe ainda ressaltar que, apesar de 

amplamente difundido o conceito de uma estrutura macromolecular para as SH, 

ele nunca foi demonstrado inequivocamente, em termos químicos ou físico-

químicos em extratos obtidos de Solos (CANELLAS; VELLOSO; SANTOS, 

2005; PICCOLO, 2002). 

Outros autores sugerem que SH podem ser consideradas como associações 

supramoleculares (agregados moleculares) de pequenas moléculas sem caráter 

macromolecular. Elas formariam associações dinâmicas estabilizadas por 

interações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio. Esses agregados seriam 

semelhantes às membranas biológicas bipolares envolvendo partículas minerais. 

Essas associações são capazes de se ordenar em estruturas micelares em 

ambientes aquosos adequados (CANELLAS, VELLOSO, SANTOS, 2005). A 

Figura 3 apresenta uma perspectiva da estrutura das SH segundo o modelo 

micelar. 
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Figura 3 - Representação Esquemática do modelo micelar para SH (adaptado de Wershaw, 

1993). 

 

Esta abordagem é bem útil, uma vez que, se olhadas macroscopicamente as 

macromoléculas húmicas formam coloides se olhadas microscopicamente 

possuem muitos microcosmos químicos (agregados). Esses dão a humificação o 

ajuste aos parâmetros termodinâmicos bem como justifica a ação direta sobre os 

receptores celulares que desencadeiam algumas respostas fisiológicas das 

substâncias húmicas. Pois, dentro do contexto desta nova estrutura, os 

componentes húmicos compreendem qualquer molécula intimamente associada 

com uma SH, de tal maneira que elas não podem ser quimicamente ou fisicamente 

separadas efetivamente por métodos químicos ou físicos (PICCOLO, 2002; 

SUTTON; SPOSITO, 2005).  

Desta forma, biomoléculas fortemente ligadas dentro das frações micelares 

húmicas são definidas como componentes húmicos. Essa conclusão coloca em 

questão as vias bioquímicas que tradicionalmente são aceitas como requisitos para 

formação das substâncias húmicas. Contudo, ainda é necessário a realização de 

mais pesquisas para elucidar as interações intermoleculares que mantem as SH 
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em associações intermoleculares e estabelecer as vias pelas quais estas 

associações emergem da degradação da MO (SUTTON; SPOSITO, 2005). 

A análise dos resultados que suportam as duas teorias aparentemente 

opostas, permite observar-se que dependo das SH estudas e das condições 

experimentais, qualquer um destes modelos são validos para explicar o 

comportamento molecular das SH. Nesse sentido são observados na literatura 

tentativas de conciliar essas duas hipóteses como trabalho de Baigorri et al. 

(2007), que mostrou que macromoléculas e associações supramoleculares 

parecem coexistir nas substâncias húmicas.  

De acordo com o referido trabalho, foi observado a presença de três 

entidades moleculares nas SH estudas: macromoléculas, pequenas moléculas e 

associações supramoleculares. Consequentemente, esses resultados corroboram a 

importância do papel da agregação na conformação final das SH em solução. 

Porém, também indica que juntamente com moléculas de baixo peso molecular e 

comportamento macromolecular incerto existem outras frações incluindo 

moléculas de alto peso molecular e claro comportamento macromolecular.  

(BAIGORRI et al., 2007; PÉDROT; DAVRANCHE, 2010).  

Devido ao fato de as substâncias húmicas possuírem uma estrutura 

complexa e heterogênea a tarefa de classifica-las em termos de estrutura é 

extremamente difícil. Assim, geralmente as frações de SH são classificados em 

função das suas diferentes solubilidades em meios ácidos e básicos. Desta forma, 

elas podem ser classificadas em três principais grupos: AH, ácidos fúlvicos (AF) 

e humina. 

A fração humina representa um grupo de compostos que são insolúveis 

tanto em meio ácido como em meio básico. Já os AF compõem o grupo de 

compostos solúvel em ambos os meios (ácido e básico). Por outro lado, os AH 

representam a fração insolúvel em meio ácido e solúvel em meio básico (HAYES, 

2001). O Quadro 2 apresenta as definições que são usualmente empregadas na 

química das SH. 
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Termos Definições 

Substâncias 

húmicas /material 

húmico/ húmus 

Substâncias de coloração escura, elevada massa 

molecular, estrutura complexa e indefinida. Resultantes 

da decomposição de vegetais e animais. 

Substâncias não 

húmicas 

Substâncias presentes no solo de composição e estrutura 

definida, como aminoácidos, carboidratos, ceras, lipídeos, 

resinas, ácidos graxos etc. 

Humina Parte do material orgânico presente no solo de coloração 

escura, insolúvel em álcalis e ácidos. 

Ácidos Fúlvicos  Material colorido remanescente após separação dos ácidos 

húmicos por precipitação em meio ácido. 

Ácidos Húmicos  Material orgânico de coloração escura. Pode ser extraído 

do solo por vários reagentes e é insolúvel em meio ácido 

(pH < 2). 

Ácido 

Himatomelânico 

Fração dos ácidos húmicos solúvel em álcoois. 

Quadro 2 - Definições frequentemente utilizadas na química do húmus (adaptado de Rocha e 

Rosa, 2003). 

 

Os AF por serem a fração mais solúvel das SH, consistem no principal 

componente da MO dissolvida em águas naturais. Por outro lado, a humina é a 

fração menos solúvel das SH, e constitui o maior conteúdo de MO humificada 

presente no solo em regiões tropicais (cerca de 70%). De fato, juntamente com os 

AH as huminas ocorrem intensamente em solos e sedimentos constituindo parte 

da fase sólida (CANELLAS; BUSATO; CAUME, 2005; TIPPING, 2005; 

SCHIAVO et al., 2007; STEVENSON, 1994; YAGI, et al., 2003).  

Contudo, é amplamente difundido na literatura a consideração de que a 

fração humina é não reativa por ter seus sítios de reação bloqueados pela interação 

com a fração mineral do solo. Desta forma, estudos sobre a capacidade 

complexante de AH em solos e sedimentos são de grande importância 

(CANELLAS; BUSATO; CAUME, 2005; SCHIAVO et al., 2007; YAGI, et al., 

2003). 
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O Quadro 3 apresenta os valores médios para composição das três frações 

das SH segundo Rice e MacCarthy (1991). 

 

Amostra C (%) H (%) O (%) N (%) S (%) 

Ácido 

Húmico 

Média 55,1 5,0 35,6 3,5 1,8 

Faixa 37,2-75,8 1,64-11,7 7,93-56,6 0,50-10,7 0,10-8,30 

Ácido 

Fúlvico 

Média 46,2 4,9 45,6 2,5 1,2 

Faixa 35,1-71,7 0,43-7,90 16,9-55,9 0,45-8,16 0,1-3,6 

Humina  Média  56,1 5,5 34,7 3,7 0,4 

Faixa 48,3-61,6 14,2-7,28 28,8-45,1 2,90-6,01 0,10-0,90 
Quadro 3 - Análise química elementar média para SH (adaptado de Rice e MacCarthy, 1991). 

 

De acordo com esse quadro pode-se perceber que as SH possuem 

composição química variável e complexa.  Além disso, é possível ver que o AH 

apresenta o segundo maior teor médio de oxigênio e nitrogênio e o maior de 

enxofre com relação as outras duas frações. Esta é uma importante característica 

que favorece a capacidade complexar diferentes tipos de cátions pelo AH. Uma 

representação estrutural desse é apresentado na Figura 4 que ilustra apenas um 

fragmento de uma das estruturas possíveis para o AH.  
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Figura 4 - Estrutura de um possível fragmento de AH (adaptado de Schulten e Schnitzer, 1993). 

 

1.6 Interação das SH com espécies metálicas  

 

Uma das mais importantes propriedades das SH é sua habilidade de 

interagir com íons metálicos e formar complexos organometálicos de diferentes 
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estabilidades e características estruturais. A natureza e estabilidade desses 

complexos interfere diretamente na maioria dos processos reacionais envolvendo 

íons metálicos nos compartimentos ambientais nos quais as SH estão presentes 

(ex. precipitação/dissolução, troca iônica, mobilidade, transporte e acumulação, 

atividade química e bioquímica e disponibilidade para plantas superiores e 

microorganismos) (SENESI; SPOSITO; MARTIN, 1986). 

Nas substâncias húmicas os sítios complexantes podem ser subdivididos 

em duas categorias (maiores e menores), em relação a fração molar total de sítios 

presentes na estrutura. Os sítios maiores representam aqueles que são encontrados 

em cerca de 90 % dos sítios presentes na estrutura (geralmente carboxilatos e 

fenolatos) (TIPPING, 2005).  

Em contrapartida, os sítios menores correspondem a uma pequena parcela 

dos sítios complexantes totais. Contudo, eles incluem grupamentos funcionais 

diversificados, desta forma sendo constituído por variados tipos de sítios (sítios 

contendo nitrogênio e enxofre). Para o controle de metais traços em sistemas 

naturais esses sítios são de fundamental importância em razão de sua elevada 

energia de complexação e afinidade por metais de transição especialmente aqueles 

com maior caráter mole (TIPPING, 2005). 

Segundo Sparks (2003), os grupos funcionais presentes nas SH possuem 

diferentes afinidades por cátions metálicos (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Diferentes ordens de afinidade por metais dos principais grupos funcionais presentes 

nas SH (adaptado de Sparks, 2003). 

 

Pode-se perceber que o AH apresenta em sua estrutura muitos tipos de sítios 

básicos de Lewis. Essa característica capacita os mesmos a interagir com os mais 

variados tipos de cátions. Os cátions duros monovalentes como Na+, K+ entre 
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outros, são ligados geralmente as SH por interação iônica, formando sais que 

geralmente envolvem grupos carboxílicos e fenólicos. De outra forma, cátions 

com menor dureza e polivalentes tendem a formar ligações coordenadas com os 

grupos orgânicos das SH (SPARKS, 2003; STEVENSON, 1994; TIPPING, 

2005).  

Uma vez que ânions orgânicos (ligantes orgânicos) são normalmente 

repelidos pelas superfícies negativamente carregadas da fração argila, a adsorção 

de AH e AF pela fração mineral só pode ocorrer quando cátions polivalentes estão 

presentes no complexo de troca. De maneira inversa ao Na+ e K+, cátions 

polivalentes são capazes de manter a neutralidade de carga tanto na superfície 

carregada da argila como no grupo funcional ácido ionizado da MO (ex. COO-) 

(SPARKS, 2003; STEVENSON, 1994; TIPPING, 2005).  

Os principais cátions polivalentes responsáveis pela ligação de AH e AF 

com a fração mineral do solo são Ca2+, Al3+ e Fe3+. O cátion divalente Ca2+ não 

forma fortes complexos de coordenação com a MO. Em contrapartida Al3+ e Fe3+ 

formam forte ligações coordenadas com as SH gerando complexos estáveis 

(STEVENSON, 1994). Kleinhempel propôs um modelo AH que enfatiza a 

importância da interação com cátions polivalentes, como Fe2+ ou Fe3+, na 

associação entre SH e a porção mineral do solo (MESSIAS, 2004). A Figura 6 

ilustra esse conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



18 

 

 

Figura 6 - Modelo de AH em associação com argila e íons metálicos proposto por Kleinhempel 

(adaptado de Messias, 2009).
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1.7 Técnicas empregadas no estudo do AH e sedimento 

 

1.7.1 Técnicas espectroscópicas 

 

1.7.1.1 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

A região espectral do infravermelho compreende radiação com números de 

onda no intervalo de cerca 12800 a 10 cm-1 ou seja comprimentos de onda da 

ordem de 0,78 a 100 µm. As radiações encontradas nessa faixa energética não 

possuem energia suficiente para provocar transições eletrônicas, diferentemente 

das radiações no ultravioleta, visível e os raios X (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 

2002). 

De maneira análoga aos demais processos de absorção de energia, absorção 

de radiação infravermelha leva as moléculas ao estado excitado. Para uma dada 

molécula, durante o processo de absorção, são absorvidas as frequências de 

radiação no infravermelho que equivalem as frequências vibracionais naturais da 

molécula em questão. Essa absorção ocorrera apenas em frequências especificas, 

ou seja, este é um processo quantizado (PAVIA et al., 2010). 

Contudo, é importante destacar que nem todas as ligações em uma molécula 

são capazes de absorver energia no infravermelho, mesmo que a frequência da 

radiação seja precisamente idêntica à do movimento vibracional. Para absorver 

radiação na região do infravermelho uma molécula precisa sofrer uma variação 

no momento de dipolo como consequência do movimento vibracional ou 

rotacional (PAVIA et al., 2010; SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).   

Para transferir energia, uma ligação necessita possuir um dipolo elétrico 

que mude na mesma frequência da radiação que está sendo introduzida. Desta 

forma, o dipolo elétrico oscilante da ligação pode acoplar-se com o campo 

magnético da radiação incidente de forma senoidal. Somente quando cumpridas 
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essas condições o campo alternado da radiação pode interagir com a molécula e 

causar variações na amplitude de um de seus movimentos (PAVIA et al, 2010; 

SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).  

Basicamente existem dois tipos de vibrações moleculares (Figura 7): os 

estiramentos ou deformações axiais (Ѵ) (simétricas e assimétricas), 

correspondentes ao movimento rítmico de expansão e contração ao longo do eixo 

da ligação, e as deformações angulares ou apenas deformações (δ), nos quais 

ocorre uma variação no ângulo da ligação entre os átomos (PAVIA et al, 2010; 

SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

 

 

Figura 7 - Modos de vibração molecular. Os sinais + e – indicam movimentos perpendiculares 

ao plano do papel (adapatado de Silverstein, Bassler e Morril, 1979). 

Grandes avanços foram alcançados em espectrofotometria de 

infravermelho com desenvolvimento dos espectrofotômetros de infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR). Esse modelo de aparelho utiliza um 

interferômetro e explora o processo de transformação matemática estabelecida por 

Fourier. A FTIR apresenta a vantagem de executar análises em menores tempos 

(capaz de gerar um espectro em menos de um segundo) (PAVIA et al, 2010; 

SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).   

As medidas realizadas por FTIR possuem uma melhor razão sinal ruído, 

consequentemente uma maior sensibilidade (CANELLAS, RUMJANEK, 2005). 
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Atualmente a maioria dos espectrofotômetros utiliza a transformada de Fourier 

(CANELLAS, RUMJANEK, 2005; PAVIA et al, 2010; SKOOG; HOLLER; 

NIEMAN, 2002). A faixa normalmente utilizada para análise de compostos 

orgânicos por infravermelho se estende de 4000 cm-1 – 400 cm-1 numa região que 

compreende parte da radiação infravermelha próxima (10.000 a 1.000 cm-1) e 

parte da faixa de infravermelho distante (1.000 a 10 cm-1) (CANELLAS, 

RUMJANEK, 2005). 

A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica bastante útil 

para o estudo de grupamentos funcionais nas substâncias húmicas incluindo a 

avaliação de sítios de ligação, capacidade de complexação, capacidade de troca 

de cátions e do processo de humificação da MO (CANELLAS; RUMJANEK, 

2005; STEVENSON, 1994).  

A FTIR permite obter informações sobre a natureza, a reatividade e o 

arranjo estrutural dos grupos funcionais (com destaque para as funções 

oxigenadas) presentes nas substâncias húmicas. Além disso, ela possibilita avaliar 

os efeitos provocados por modificações químicas, tais como metilação e 

acetilação. Essa, ainda pode ser usada para estabelecer a presença ou ausência de 

impurezas inorgânicas (metais, argilo-minerais) e analisar interações entre as SH 

e compostos orgânicos (como pesticidas) ou metais (CANELLAS; RUMJANEK, 

2005; STEVENSON, 1994). 

Os espectros obtidos de infravermelho de AH são relativamente simples, 

em relação aqueles obtidos de substâncias puras, pois, espectros de FTIR para o 

AH apresentam poucas bandas geralmente alargadas. Tal condição, é reflexo da 

complexidade do ambiente químico envolvendo os grupos funcionais presentes 

na estrutura do AH. A mistura complexa de unidades orgânicas presentes nesse, 

produzem uma serie de sobreposições de bandas de absorção, resultando na 

simplificação do espectro de FTIR para o mesmo (CANELLAS, RUMJANEK, 

2005).  
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Cabe ressaltar, que a espectroscopia nessa faixa eletromagnética, apresenta 

limitações para a caracterização estrutural, contudo poder ser um indicativo muito 

útil da presença e comportamento de grupamentos funcionais. Geralmente a 

informação provida da análise comparativa entre dois espectros é de maior valia 

do que análise de um espectro isoladamente (CANELLAS, RUMJANEK, 2005). 

 

1.7.1.2 Espectroscopia no Ultravioleta e Visível (UV-Vis) 

 

A espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) é tipicamente 

decorrente da absorção de radiações que compreendem a faixa de 190 a 780 nm. 

A região consistindo de 190 a 380 nm corresponde ao ultravioleta de quartzo e 

entre 380 e 780 nm pertence a região do visível. A energia das radiações nessas 

faixas são grandes o suficiente para provocar transições eletrônicas. Contudo, 

também são da mesma ordem que algumas vibrações moleculares. Desta forma, 

esses processos geralmente ocorrem concomitantemente de maneira que a energia 

absorvida pelo elétron pode ser deslocada para uma vibração e vice-versa 

(SALLES, 2009; PAVIA et al., 2010). 

As transições eletronicas observadas geralmente são resultantes do 

processo de exicitação de elétrons de ligação. Consequentemente, os 

comprimentos de onda dos picos de absorção podem ser correlacionados com os 

tipos de ligação nas espécies em estudo. As transições eletronicas em compostos 

organicos podem ser classificadas em dois tipos: envolvendo elétrons de orbitais 

σ, π e n (orbital não ligante) e transições de carga (SALLES, 2009). 

Como representado na Figura 8 a energia destes orbitais moleculares 

diferem entre-si, um elétron pertencente a um orbital n encontra-se em nível 

energético intermediário entre os níveis de energia dos orbitais σ e π ligantes e 

antiligantes. As transições eletrônicas possíveis são: σ→ σ*; n→ σ*; π→ π*; n→ 

π* (Figura 8). Contudo, as energias associadas as ligações simples são elevadas e 

as transições observadas ocorrem na região do ultravioleta de vácuo (λ < 185 nm) 
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(SALLES, 2009; SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).  

 

Figura 8 - Níveis de energia eletrônica molecular (Skoog, Holler e Nieman, 2002). 

 

Nesta região componentes da atmosfera também absorvem radiação e as 

dificuldades experimentais envolvidas são pronunciadas. Por outro lado, em 

comprimentos de onda maiores, um número limitado de grupos funcionais e capaz 

de absorver radiação ultravioleta ou visível. Estes grupos funcionais são 

denominados cromóforos. De fato, a maioria das aplicações em espectroscopia de 

compostos orgânicos ocorrem na região de 200 a 700 nm e são baseadas em 

transições de eletrons π e n para orbitais π*(PAVIA et al., 2010; SALLES, 2009; 

SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).   

A intensidade da absorção observada será diretamente proporcional ao 

número de moleculas capazes de absorver luz presente no caminho do feixe de 

luz. Além disso, a extensão desta absorção será influenciada pela habilidade da 

molécula em questão absorver radiação (absortividade molar). Esses 

apontamentos iniciais levaram a formulação da expressão empírica conhecida 

como lei de Lambert-Beer (PAVIA et al., 2010). 
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Os espectros de UV-Vis comumente apresentam no eixo das ordenadas a 

absorbância da espécie ou absortividade molar da mesma versus o comprimentos 

de onda varrido na medida no eixo das abcissas. A absorbância (E) é definida 

como: 

                                               E = log(I0/I) = 𝜀𝑐𝑙                                              (1) 

Onde E = absorbância; I0 =  a intensidade do feixe insidente; I = intensidade 

do feixe transmitido; 𝜀 = absortividade molar; concetração molar do soluto; 𝑙 = 

comprimento da célula da amostra. A absortividade molar pode ser determinda 

através da expressão: 

                                                𝜀 = 8,7. 1019 𝑃𝐴                                                   (2) 

Na qual P = probalidade da transição eletrônica ocorrer (influenciada pela 

as regras de seleção); A = área da seção transversal de captura da espécie. De 

maneira geral os valores das absortividades molares variam de 0 a 105, para 

espectroscopia molecular. Os picos com valor de 𝜀 < 103 são classificados como 

de baixa absortividade e os com valor de 𝜀 > 104 de alta (PAVIA et al., 2010; 

SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

As absortividades para transições n→π* geralmente são baixas e 

comumente variam de 101 a 102. Por outro lado, as transições π→π* estão situadas 

na região entre 103 a 104. A Figura 9 apresenta alguns do principais cromófaros 

responsáveis pela colaração intensa das SH, nos quais ocorrem esses tipos de 

transição eletrônica (STEVENSON, 1994). 

 
Figura 9 - Representação de alguns grupos cromóforos responsáveis pela coloração intensa das 

SH (Stevenson, 1994). 
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A mais difundida aplicação da espectroscopia na região do ultravioleta-

visível em substâncias húmicas é a determinação da razão E4/E6. Essa relação é a 

razão entre a absorbância em 465 nm e 665 nm de soluções aquosas diluídas de 

AH ou AF. A utilização da razão E4/E6 em estudos estruturais de substâncias 

húmicas baseia-se na teoria da lignina para processo de humificação. Conforme 

esta, o grau de evolução da MO humificada será proporcional ao número de 

unidades aromáticas presentes. Assim, valores elevados para a razão E4/E6 

apontam para um menor grau de condensação e presença em proporções maiores 

de componentes alifáticos (KUMADA, 1987; MESSIAS, 2004; 

YONEBAYASHI; HATTORI, 1988).  

Essa afirmação sobre as propriedades estruturais das substâncias húmicas 

está baseada no fato de que a redução da absorbância, junto a elevação do 

comprimento de onda, seria proporcional à redução de conjugação dos distintos 

sistemas orgânicos. Isso pode ser melhor compreendido tomando-se a razão E4/E6 

como uma medida da inclinação da reta formada entre a absorbância em 465 nm 

e em 665 nm. Sistemas detentores de conjugação mais estendida apresentam uma 

maior absorção na região do azul (465 nm). Desta forma, a relação E4/E6 reflete 

qualitativamente a inclinação da reta E vs λ, com a vantagem de ser independente 

do teor de carbono em solução (KUMADA, 1987; MESSIAS, 2004; 

YONEBAYASHI, HATTORI, 1988). A figura 10 apresenta alguns espectros de 

Uv-Vis comumente obtidos para amostras de AH. 

 
Figura 10 - Espectros de UV-Vis comumente observados para amostras de AH (adaptado de 

Messias, 2004). 
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A absorbância de AH em soluções aumenta exponencialmente com a 

redução do comprimento de onda (YONEBAYASHI; HATTORI, 1988). Seus 

espectros de absorção podem ser expressos pela relação: 

                                                       𝐸 = 𝑎 10−𝑏𝜆                                                 (3) 

Na qual, E representa a absorbância; λ, comprimento de onda; a e b são 

constantes. Assim, o logaritmo da absorbância versus o comprimento de onda é 

uma função linear que pode ser representada por: 

                                                   𝑙𝑜𝑔𝐸 = log 𝑎 − 𝑏𝜆                                          (4) 

Onde b representa: 

                                                 𝑏 = Δ log 𝐾/200                                                  (5) 

 Segundo Kumada (1987), Δ log 𝐾  e um parâmetro definido como a 

diferença entre os logaritmos das absorbâncias a 400 nm e a 600 nm. Substituindo 

o termo b na equação (4), tem-se: 

                                      𝑙𝑜𝑔𝐸 = log 𝑎 − (Δ log 𝐾/200)𝜆                                   (7) 

De maneira que, o log E para diversas amostras de AH pode ser relacionado 

ao Δ log 𝐾  fixando-se um comprimento de onda, tal procedimento produz uma 

correlação linear com coeficiente angular igual a λ/200 e coeficiente linear igual 

a log a. Portanto, o espectro de absorção de um AH de uma concentração definida 

pode ser expresso pelo logaritmo da absorbância e a inclinação da reta em um 

dado comprimento de onda (ex. 600 nm). Como a inclinação representa o valor 

de Δ log 𝐾, a absorção de cada espectro de AH pode ser identificada plotando-se 

o log 𝐸600
1%  (absorbância em 600 nm de uma solução de AH 1%) versus o diagrama 

de  Δ log 𝐾 (KUMADA, 1987; YONEBAYASHI, HATTORI, 1988). 

 Um diagrama contendo essas relações foi construído por Yonebayashi e 

Hattori (1988), eles encontraram elevada correlação entre esses termos (86,9 %), 

permitindo assim propor-se que o mecanismo de absorção de luz para todos AH 

são similares. 
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1.7.1.3 Fluorescência de raios X com energia dispersiva (EDXRF) 

 

A fluorescência de raio X (XRF) apresenta-se como uma técnica muito 

versátil, com grandes vantagens em relações as técnicas concorrentes, (não é 

destrutível; não precisa de pré-preparo da amostra; analisa amostras na forma de 

sólidos, líquidos e pós). Apesar de geralmente não atingir os limites de detecção 

alcançados por emissão atômica, seu baixo custo, relativa acurácia e precisão a 

tornam ideal em análises de rotinas e explorações preliminares (MORAES, 2004; 

NAGATA; BUENO; PERALTA-ZAMORA, 2001). 

 A XRF permite a determinação da composição química de elementos 

presentes na amostra qualitativa e quantitativamente. Ela destaca-se 

principalmente nas áreas que exigem a obtenção de um rápido perfil de 

constituintes metálicos e não metálicos da indústria. Além disso, também é 

fundamental em análises geológicas exploratórias, arqueologia, artes, ciências dos 

materiais e até mesmo análises in vivo (NAGATA; BUENO; PERALTA-

ZAMORA, 2001; SILVA; NASCIMENTO; APPOLONI, 2006).  

A grande versatilidade da técnica é facilitada por um conjunto de 

características não usuais inerentes a XRF, dentre elas podemos mencionar: a) 

capacidade para a realização de determinações multielementares, b) capacidade 

para análise qualitativa e quantitativa, c) operação com amostras sólidas e 

líquidas, d) apresentação de caráter não-destrutivo, e) insensibilidade à forma 

química em que as espécies de interesse se encontram (NAGATA; BUENO; 

PERALTA-ZAMORA, 2001; SILVA; NASCIMENTO; APPOLONI, 2006). 

A XRF baseia-se na produção e detecção de raios X, radiações 

eletromagnéticas de alta frequência com comprimento de onda na faixa de 0,003 

a 3nm, característicos, produzidos pelo fenômeno fotoelétrico, emitidos pelos 

elementos constituintes da amostra quando irradiada com elétrons, prótons, raios 

X ou gama com energias apropriadas (Figura 11) (MORAES, 2004; NAGATA; 

BUENO; PERALTA-ZAMORA, 2001; SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 
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Figura 11 - Representação dos Fundamentos da Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X 

(pagina da Portable Analytical Solutions). 

 

Na Figura 11 uma fonte de raios X incide sobre o átomo, ejetando elétrons 

por efeito fotoelétrico das camadas mais internas, gerando vacâncias. Então, é 

observado a transição eletrônica de elétrons de camadas mais externas para ocupar 

essas vacâncias. Segundo Skoog, Holler e Nieman (2002), nesse processo os 

elétrons emitem energia característica do elemento que é da mesma magnitude 

que a diferença de energia entre nível interno ionizado e o nível da qual o elétron 

salta para ocupar a vacância neste. 

A fluorescência de raios X com energia dispersiva (EDXRF), iniciou-se 

com surgimento dos detectores semicondutores de silício e germânio, capaz de 

discriminar raios X de energias próximas, com instrumentação menos dispendiosa 

e emprego mais prático (SILVA; NASCIMENTO; APPOLONI, 2006; SKOOG; 

HOLLER; NIEMAN, 2002). 
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O termo “energia dispersiva” refere-se à técnica de detecção dos raios X 

emitidos, que é efetuada por um detector de Si (ou outro semicondutor) que gera 

um espectro de intensidade em função da energia (Figura 12). A técnica EDXRF, 

não atinge limites de detecção comparáveis aos alcançados pelas técnicas de 

espectrometria de absorção ou emissão atômica e à análise por WDXRF 

(fluorescência de raio x por dispersão de comprimento de onda) (NAGATA, 

1997; WASTOWSKI et al., 2010). 

 

 

Figura 12 - Sistema de detecção em um espectro fotômetro do tipo EDXRF (adaptado de 

Campbell et al., 2012). 

 

Apesar da baixa sensibilidade, a EDXRF possui grandes vantagens como o 

baixo custo de análise, geralmente requer baixo consumo de reagentes e vidraria, 

gera pouco ou nenhum resíduo, o que também a torna ideal para se trabalhar em 

análises de rotina além de permitir a montagem de um espectrômetro de baixo 

custo (NAGATA, 1997; WASTOWSKI et al., 2010).  Para contornar o problema 

dos limites de detecção, muitos trabalhos reportados na literatura empregam 

métodos de concentração da amostra antes da análise por EDXRF (PACATA; 

BORTOLETO; BUENO, 2005). 

Uma vez que a XRF envolve a participação de elétrons das camadas mais 

internas, tanto a energia como a intensidade da radiação emitida são insensíveis à 
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forma química em que o elemento se encontra. Esta característica, apesar de 

impedir a especiação química de elementos, contribui para a ausência de 

interferências químicas, fator que diferencia bastante esta de outras técnicas 

espectroscópicas que envolvem transições de elétrons de valência. Nestes casos, 

a forma química em que o elemento de interesse se apresenta é que define a 

natureza da interação com a radiação. Em geral, a técnica de XRF é susceptível a 

três tipos de interferências: 

1. Física da Matriz - A presença de partículas de diferentes 

granulometrias na amostra e padrões dificulta a irradiação homogênea, 

resultando no sombreamento de partículas menores, quando essas se 

encontram próximas de partículas significativamente maiores. Contudo, essa 

interferência pode ser minimizada efetuando-se processos de trituração e 

peneiramento seguido de posterior homogeneização (MORAES, 2004; 

NAGATA; BUENO; PERALTA-ZAMORA, 2001; SKOOG; HOLLER; 

NIEMAN, 2002). 

2. Espectral - A interferência espectral ocorre quando da sobreposição 

de linhas de emissão no espectro de XRF (Figura 13). Esse tipo de 

interferência, pode ser solucionada empregando-se diversas alternativas: 

escolha de uma linha espectral alternativa; processos de separação química, 

métodos matemáticos: deconvolução espectral (MORAES, 2004; NAGATA; 

BUENO; PERALTA-ZAMORA, 2001; SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 

2002). 
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Figura 13 - Representação das Interferências Espectrais presentes na análise por 

EDXRF (segundo Nagata, Bueno e Peralta-Zamora, 2001). 

 

3. Efeito da Matriz – esse efeito também é conhecido como efeito 

interelementos é causado basicamente por dois fenômenos, absorção ou 

intensificação do sinal de emissão por outros elementos que compõem a 

matriz amostral (MORAES, 2004; NAGATA; BUENO; PERALTA-

ZAMORA, 2001; SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

 

Em função dos efeitos da matriz, comumente a medida da intensidade de 

emissão de raios-x característicos não se correlaciona linearmente com sua 

concentração. O método dos parâmetros fundamentais (PF) foi um método 

matemático desenvolvido para contornar essa situação (HAN et al., 2006; 

MORAES, 2004; NAGATA; BUENO; PERALTA-ZAMORA, 2001). 

O PF permite a obtenção da curva de sensibilidade do equipamento para 

cada elemento de interesse, quando uma amostra de composição química 

conhecida é submetida a parâmetros instrumentais bem definidos. Utilizando-se 

amostras “padrão” (materiais de referência), pode-se estabelecer uma correlação 

entre a sensibilidade instrumental e número atômico do elemento, que são 

armazenados em uma biblioteca. Essa curva de sensibilidade do equipamento 

relaciona a intensidade fluorescente teórica calculada e a medida para cada 

elemento (HAN et al., 2006). 
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O método de PF prevê que para uma amostra considerada homogênea, de 

espessura D, ignorando-se os efeitos de reforço, a equação que descreve a 

intensidade da linha Kα de um analito de interesse numa camada dx a uma 

profundidade x (Figura 14), pode ser entendida como o produto de três 

probabilidades: a) probabilidade de absorção do feixe de radiação eletromagnética 

primária atravessando a espessura x/senθ; b) probabilidade de excitação e 

posterior emissão de raio x Kα do analito presente na camada dx; c) probabilidade 

de absorção do raio x característico Kα  ao atravessar x/senθ,  ser detectado 

(MORAES, 2004; NAGATA; BUENO; PERALTA-ZAMORA, 2001; SKOOG; 

HOLLER; NIEMAN, 2002). 

 

 

 

Figura 14 - Representação esquemática da geometria de excitação para feixe de radiação 

eletromagnética em fluorescência de raios X, (segundo Moraes, 2004). 

O produto dessas 3 probabilidades leva a equação do PF exemplificado na 

Figura 15. Essa, apresenta a representação esquemática da dependência entre as 

variáveis na equação dos parâmetros fundamentais na XRF para excitação por 

radiação eletromagnética (MORAES, 2004). É importante ressaltar que essa 

equação é para aplicação do processo de PF, considerando-se a excitação da 

amostra através de radiação monocromática. Utilizando-se fonte policromática na 

análise de amostras multicomponentes, a expressão torna-se bastante complexa, 

o que leva à utilização de recursos computacionais (NAGATA; BUENO; 

PERALTA-ZAMORA, 2001). 
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Figura 15 - Representação esquemática da dependência entre as variáveis na equação dos 

parâmetros fundamentais (Moraes, 2004). 

Para o uso do método PF da maneira convencional é preciso ter um ou mais 

padrões com composição da matriz similar a das amostras desconhecidas. 

Contudo, existem muitas situações nas quais padrões certificados ou amostras de 

referência são difíceis de se conseguir ou simplesmente não existem. Esse tipo de 

situação geralmente é comum em laboratórios de pesquisa para produção de novos 

materiais e para aquele envolvidos na resolução de algum problema de produção 

(KATAOKA, 1989; NAGATA; BUENO; PERALTA-ZAMORA, 2001).  

Estudos realizados a partir dos resultados da análise experimental de várias 

e diferentes amostras, comprovaram que resultados de alta precisão podem ser 

obtidos pelo método de PF, mesmo que apenas amostras de elemento puro sejam 

utilizadas para calibração. Isso também ilustra claramente que o método PF pode 

corrigir efetivamente o complicado cálculo do efeito da matriz. Portanto, para 

análise de rotina em massa, se as amostras de calibração certificadas estão 

ausentes, o método PF pode fornecer resultados relativamente precisos e 

quantitativos (HAN et al., 2006). 

O método PF também pode ser aplicado sem a utilização de padrões ou 

amostra de referência, através da biblioteca de sensibilidade do software do 
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aparelho a qual possui a sensibilidade instrumental do mesmo. Ou seja, a relação 

entre a intensidade teórica e a medida para o elemento de interesse. Assim, 

permitindo a análise de uma amostra de matriz desconhecida sem qualquer 

conhecimento prévio da mesma (KATAOKA, 1989; NAGATA; BUENO; 

PERALTA-ZAMORA, 2001). 

 

1.7.2 Análise elementar CHNO 

 

As primeiras tentativas para se determinar a composição elementar das SH 

foram realizadas por Sprengel e Berzelius por volta dos anos 1826 e 1845. Esses 

pesquisadores acreditavam que as SH eram constituídas essencialmente de 

carbono (C), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e oxigênio (O), sendo o C e O são os 

mais abundantes (STEVENSON, 1994). 

Na literatura existem diversas metodologias para determinação do teor 

desses elementos, dentre elas técnicas químicas. Desta forma, o carbono e 

hidrogênio podem ser determinados por combustão completa a seco, o nitrogênio 

pode ser determinado pelo método de Dumas ou Kjeldahl, oxigênio por pirolise 

redutiva e enxofre por combustão (HUFFMAN; STUBER, 1985). 

Atualmente os aparelhos de análise elementar são geralmente baseados na 

oxidação química da amostra em alta temperatura (1000° C), finalizada essa etapa 

os gases resultantes são separados por uma coluna cromatográfica e determinados 

frequentemente por condutividade térmica (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002) 

De maneira oposta ao que acontece em síntese, ou em análises químicas 

usuais, nas quais a análise elementar é utilizada para se estabelecer a composição 

molecular, na química de SH ela assume um papel importante e diferente. Na 

química das SH, análise elementar é uma ferramenta que permite ter-se uma ideia 

do tipo de estrutura e grupos funcionais das moléculas que constituem as SH em 

diferentes ambientes, ou com diferentes graus de maturação (BUDZIAK; MAIA; 

MANGRICH, 2004). 
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1.7.3 Análise do pH no sedimento  

 

A medida de pH no sedimento é geralmente realizada com uso de medidor 

de pH previamente calibrado com soluções-tampões apropriadas. Para medir pH 

em sedimento, o eletrodo é introduzido no sedimento e a aquisição dos dados é 

efetuada diretamente geralmente após um mínimo de 5 minutos, sendo este o 

tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio. A medida do pH em solos e 

sedimentos pode ser realizada em água deionizada ou em solução de CaCl2 

(ROSSA, 2006; UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 1996). 

A medida do pH em CaCl2 possui algumas vantagens em relação a medida 

do pH em água dentre elas podemos citar: o pH em CaCl2 é pouco afetado pela 

relação entre o sedimento  e a solução; a concentração salina de 0,01 mol L-1 é 

suficiente para padronizar as variações de sais entre amostras, evitando desta 

forma as variações estacionais de pH; a suspenção de sedimento em CaCl2 é 

floculada, o que minimiza os erros provenientes do potencial de junção líquida, 

uma vez que o eletrodo de referência permanece em um sobrenadante 

praticamente isento de partículas do sedimento (ROSSA, 2006; UNITED 

STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1996). 

Comumente o valor encontrado para pH em solução de CaCl2 e menor do 

que o encontrado em água. Esse fato geralmente se deve a troca iônica que ocorre 

entre os íons de Ca2+ da solução eletrolítica e os íons de Al3+ e H+ da superfície 

mineral que consequentemente, leva a redução do pH (MINASNY et al., 2011). 

O parâmetro pH em sedimento é considerado um fator simples e importante nos 

estudos de especiação e equilíbrios para muitas substâncias que se ionizam sob 

influência do pH. Os estudos demostraram que a especiação e biodisponibilidade 

de metais são afetados pelo pH (UNITED STATES ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 1996). 
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Uma das vias de remoção de metais em sedimentos contaminados ocorre 

pelo aumento de acidez da coluna d’água, comumente em função da introdução 

de despejos ácidos de fontes antrópicas e/ou chuvas ácidas. A redução de pH pode 

levar a solubilização de carbonatos e hidróxidos, alterando o processo de 

dessorção de cátions, causado pela competição dos metais com os íons H+ 

(ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2004). 

 

1.7.4 Análise gravimétrica da perda de massa por ignição (PMI) 

 

Na literatura existem diversas formas de se estimar o teor total de MO nos 

diversos compartimentos ambientais (solo, água e sedimento). Dentre eles o 

método do ataque ácido com dicromato de potássio em meio sulfúrico, conhecido 

como método de Walkley-Black é um dos mais largamente aplicados. Contudo, 

esse método apresenta a desvantagem da geração de resíduos tóxicos de crômio. 

Nesse sentido abordagens alternativas para determinação do teor de MO tem sido 

buscada (DIAS; LIMA, 2004; ESCOSTEGUY; GALLIASSI; CERETTA, 2007). 

Dentro deste novo contexto, o método de determinação do teor de MO por 

meio da análise gravimétrica da perda de massa por ignição tem ganhado destaque 

recentemente, principalmente nos países desenvolvidos (ESCOSTEGUY; 

GALLIASSI; CERETTA, 2007). Essa abordagem baseia-se no aquecimento de 

sedimentos em certos intervalos de tempo a temperaturas diferentes, sendo a 

massa de MO volatilizada nesse processo. Assim, massa de MO pode ser aferida 

pela diferença de massa do sedimento antes e depois das etapas de aquecimento 

(DIAS; LIMA, 2004; SILVA; TORRADO; ABREU JUNIOR, 1999). 

A análise gravimétrica da PMI também pode ser utilizada para estimar o 

teor de cinzas e consequentemente a eficiência do método de extração/purificação 

das SH. Neste caso matéria inorgânica residual presente depois do processo de 

calcinação representa o teor de impurezas na matriz de SH extraída (MESSIAS, 

2004; OLIVEIRA, 2009).
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2 HISTÓRICO, LOCALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

DO LAGO BONSUCESSO 

 

O lago Bonsucesso faz parte do Complexo Turístico Vale do Paraíso (Jataí - 

GO). Este foi construído no ano 2000 pela prefeitura de Jataí, objetivando-se 

oferecer lazer para a população local e aos turistas, assim como desenvolver o 

turismo na região. Esse lago e seu complexo turístico está localizado à direita da 

BR 158, a 10 km da cidade de Jataí, rumo ao noroeste, no sentido de Caiapônia 

(SILVA, 2007).  

O lago Bonsucesso é classificado como de pequeno porte, possuindo cerca 

de 74 hectares de espelho d’água, com aproximadamente de 2.300 metros de 

extensão. O lago tem cerca de 600 metros na parte mais larga do reservatório, e 

varia de dois metros de profundidade, em média, na parte mais à montante, a oito 

metros nas proximidades da barragem. O reservatório é abastecido pelo córrego 

Bom Sucesso, que percorre toda bacia (SILVA, 2007).  

O lago está localizado em uma região de intensa atividade agrícola, o 

desenvolvimento dessa junto a pecuária provocou uma intensa retirada da 

vegetação nativa (cerca de 84 % dessa). Tais modificações contribuem para o 

aumento da erosão do solo e consequentemente, o transporte de material 

particulado pela rede de drenagem, e posteriormente sua deposição no lago 

(SILVA, 2007). Assim, o mesmo pode estar recebendo elevadas cargas de 

poluentes associados a agricultura (pesticidas e fertilizantes). 

 

 



38 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar o sedimento do lago Bonsucesso 

(Jataí-GO) e o AH presento no mesmo. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar o sedimento com relação ao teor de MO, presença de 

metais regulados pela resolução CONAMA 454/2012 e pH; 

 Comparar a eficiência de extração e purificação do AH extraído de 

sedimento pelo método proposto por Oliveira (2009) e o método 

proposto pela IHSS; 

 Caracterizar o AH extraído pelas técnicas de análise elementar, FTIR 

e Uv-Vis e estimar o grau de humificação.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta e Preparo do Sedimento  

 

A coleta de sedimentos foi efetuada manualmente em profundidades de até 

20 cm da superfície do mesmo, no lago Bonsucesso Jataí - GO. Depois de coletado 

o sedimento foi seco a temperatura ambiente por 72 horas e posteriormente as 

amostras foram pulverizadas em um almofariz de porcelana. Finalizada a 

pulverização as amostras de sedimentos foram peneiradas em uma peneira de 200 

mesh (0,074mm). Após essa etapa o sedimento foi armazenado em um recipiente 

de vidro tampado para evitar eventuais contaminações até o momento de iniciar-

se as análises e a extração do AH. 

 

4.2 Análise gravimétrica da PMI – determinação do teor de MO e cinzas 

em AH e sedimento 

 

Primeiramente, mediu-se a massa de aproximadamente 1,000 g de 

sedimento em um cadinho de porcelana, previamente seco e tarado. Em seguida 

a amostra de sedimento foi colocada em um forno mufla, por um período de uma 

hora numa temperatura de 100 °C a fim de se evaporar toda a água contida na 

amostra. Finalizada essa primeira etapa, armazenou-se o sedimento em um 

dessecador até o mesmo retornar a temperatura ambiente. Determinou-se o teor 

de água por diferença de massa.  

Iniciou-se então a próxima etapa, na qual a amostra de sedimento foi 

calcinada a uma temperatura de 450 °C por 2 h. Após a calcinação, aguardou-se 

que o sedimento retornasse a temperatura ambiente dentro do dessecador, 

determinando-se o teor de cinzas por diferença de massa. A análise gravimétrica 

da PMI para determinação do teor de cinzas no AH extraído segundo o método 
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proposto por Oliveira (AH Oliveira) foi realizada de maneira análoga a do 

sedimento apenas na massa de AH medida incialmente foi diferente (0,350 g). 

Devido a pequena quantidade de AH obtida na extração utilizando a 

metodologia da IHSS e processo laborioso executado para obtenção do mesmo, 

foi necessário utilizar uma metodologia diferente para determinar o teor de cinzas. 

Uma vez que o método da análise gravimétrica da PMI é destrutível para a amostra. 

Para o AH extraído segundo o método proposto pela IHSS (AH IHSS), o teor de 

cinzas foi determinado medindo-se a massa de 1,0 mL do sobrenadante obtido 

após a centrifugação da suspenção de AH IHSS em HF – 0,30 mol L-1 / HCl – 

0,10 mol L-1.  

Este sobrenadante é obtido na etapa de purificação de AH no método 

proposto pela IHSS. Posteriormente a massa de sobrenadante medida foi 

submetida a um processo de secagem em estufa e a massa do resíduo gerado foi 

medida. Desta forma, o teor de cinzas pode ser determinado por diferença de 

massa. 

4.3 Análise do pH do Sedimento  

 

A determinação do pH em H2O e CaCl2 foi realizada segundo metodologia 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de Pesquisa de 

Solos (1997). 

 

4.3.1 Análise do pH em H2O 

 

Transferiram-se 10,0 mL de sedimento e 25 mL de água deionizada para 

um erlenmeyer de 50 mL de capacidade. Agitou-se a mistura durante 5 minutos e 

deixou-se em repouso por mais 20 minutos. Fez-se a determinação do pH na 

suspensão. 
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4.3.2 Análise do pH em CaCl2 

 

Transferiram-se 10,0 mL de sedimento e 25 mL de solução de CaCl2 0,01 

mol L-1 para um erlenmeyer de 50 mL de capacidade. Agitou-se a mistura durante 

15 minutos e deixou-se em repouso por mais 30 minutos. Fez-se a determinação 

do pH na suspensão. 

 

4.4 Extração e Purificação do AH de Sedimentos 

 

Foram utilizados dois métodos de extração de AH: o método proposto por 

Oliveira (2009). e o método recomendado pela IHSS. 

 

4.4.1 Método de extração de AH proposto por Oliveira  

 

A extração foi iniciada, empregando-se uma solução ácida de HCl na 

proporção 1,00 g de sedimento:10 mL de solução, deixando-se essa suspensão sob 

agitação constante durante 20 min. A quantidade de HCl 36% adicionado foi 

previamente determinada da seguinte forma: mediu-se  a massa de cerca de 5,00 

g de sedimento e o adicionou em 50,00 mL de água (respeitando sempre a 

proporção 1,00 g sedimento:10 mL de solução).  

Em seguida, acompanhando-se a variação de pH e sob agitação constante, 

incrementos de 0,50 mL de HCl 36% foram adicionados à essa suspensão até a 

mesma atingir pH = 1,00. Após verificado o volume de HCl 36% necessário para 

atingir esse pH, a proporção encontrada entre o volume de HCl 36% adicionado 

e a quantidade de sedimento foi seguida, para maiores quantidades de sedimento. 

Finalizada a etapa de extração ácida, centrifugou-se a suspensão (velocidade 3600 

rpm) por aproximadamente 15 min e então separou-se o sobrenadante (1ª fração 

de FA, de baixa massa molar), descartando-o. 

 Em seguida, o sedimento passou por um processo de lavagem com água 

destilada (total de 3 lavagens), sendo que a cada lavagem centrifugava-se a 
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suspensão descartando-se o sobrenadante. Iniciou-se a etapa de extração alcalina, 

adicionando-se primeiramente ao sedimento solução de Na2CO3 0,050 mol L-1, na 

proporção 1,00 g de sedimento:10 mL de solução e deixou-se essa suspensão 

agitando por 20 min, acompanhando-se continuamente o decréscimo de pH.  

Completada essa primeira etapa, iniciou-se uma segunda etapa de extração, 

adicionando-se a essa mesma suspensão, NaOH sólido de forma que a 

concentração final da solução atingisse um valor em torno de 0,10 mol L-1 em 

NaOH. Deixou-se a suspensão agitando por mais 20 min, acompanhando-se 

continuamente o decréscimo de pH. Finalizada a etapa de extração alcalina, 

centrifugou-se a suspensão em alta rotação (3600 rpm) por aproximadamente 20 

min. Separou-se o sobrenadante e o acidificou com HCl 36% até a solução atingir 

pH=1,00 sob agitação constante.  

A fração precipitada é o AH e a fração solúvel é o AF que foram 

posteriormente separados e o AH armazenado. O produto final obtido (cloridrato 

de AH, RCOOHCl-) passou por uma etapa de lavagem empregando solução de 

HCl 0,01 mol L-1 e posteriormente com água destilada (3 lavagens com solução 

de HCl e 3 lavagens com água destilada), sendo que a cada lavagem centrifugava-

se a suspensão descartando-se sempre o sobrenadante. Esse AH foi seco a uma 

temperatura em torno de 40 ºC, tomando o cuidado para não ultrapassar esse valor, 

pois caso contrário a MO poderia ser termicamente decomposta. 

A etapa de purificação iniciou-se empregando uma solução ácida mista 

contendo HCl 0,10 mol L-1/HF 0,30 mol L-1 na razão AH:solução ácida, 1:10 m/v. 

Deixou-se a suspensão (AH + solução ácida) agitando durante 1 h sob 

aquecimento brando em temperatura máxima de 40 °C, tomando o cuidado para 

não ultrapassar esse valor. Após essa etapa de aquecimento, manteve-se uma 

agitação constante da suspensão a temperatura ambiente durante 24 h.  

Imediatamente após a etapa de purificação, a suspensão contendo AH foi 

centrifugada, descartando-se o sobrenadante. O AH purificado foi submetido a 

um processo de lavagem com três porções de água destilada, sendo que após cada 
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lavagem, centrifugava-se a suspensão. As amostras de AH foram submetidas a 

um processo de secagem em temperatura de aproximadamente 40 °C e, em 

seguida, as caracterizações dessas amostras foram realizadas. 

 

4.4.2 Método de extração e purificação recomendado pela IHSS 

 

Iniciou-se a extração com adição de solução de NaOH – 0,1 mol L-1 na 

proporção sedimento/extrator 1:10 (m/v), em atmosfera inerte (N2) por 4 horas. 

Deixou-se a essa suspenção em repouso por uma noite na geladeira. No dia 

seguinte a mesma foi centrifugada a 3600 rpm por 40 minuto, coletou-se se o 

sobrenadante (AH e AF) e descartou-se o precipitado (humina, argilas e areia). 

Em uma etapa seguinte, ajustou-se o pH do sobrenadante da etapa anterior para 

1,00 com solução de HCl – 6,0 mol L-1, promovendo-se a precipitação do AH 

presente em solução. A suspenção formada nessa etapa foi armazenada na 

geladeira por um período de 24h para aguardar a decantação do AH no fundo do 

recipiente. Após esse período sifonou-se o sobrenadante (fração de AF), e o 

precipitado foi coletado e centrifugado para eliminar-se o restante do AF presente 

no precipitado. 

A primeira etapa de purificação iniciou-se com a dissolução de AH no 

mínimo volume possível de KOH 0,10 mol L-1 sob atmosfera inerte de N2. Em 

seguida adicionou-se KCl sólido de maneira a obter uma concentração final de 

íons K+ em torno de 0,30 mol L-1. O objetivo dessa etapa é permitir a floculação 

de coloides inorgânicos (remover os sólidos em suspenção). Logo após finalizada 

essa etapa a suspenção foi centrifugada, descartando-se o precipitado. 

Imediatamente após a centrifugação o sobrenadante (AH), foi acidificado até pH 

= 1,00 com HCl – 0,10 mol L-1. A suspenção foi deixada em repouso por 24h e 

centrifugada novamente, o precipitado (AH) foi guardado em geladeira até o 

iniciou do próximo procedimento. 

Na segunda etapa de purificação primeiramente suspendeu-se o AH em 
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uma solução de HCl – 0,10 mol L-1 / HF – 0,30 mol L-1 (utilizou-se um volume 

aproximadamente 4,0 cm acima do precitado de AH) em um recipiente de 

plástico. Essa solução é empregada nesse procedimento com o objetivo de 

possibilitar a decomposição da sílica e silicatos.  

A suspenção foi mantida sob agitação por um período de 24 horas e depois 

centrifugada, guardou-se o precipitado (AH) e o sobrenadante foi armazenado em 

outro recipiente de plástico para realização de teste de cinzas. Toda etapa de 

tratamento com solução de HCl – 0,10 mol L-1 / HF – 0,30 mol L-1 foi repetida até 

o teor de cinzas ser inferior a 1 %.  

Uma terceira etapa de purificação foi realizada lavando se o extrato de AH 

com água deionizada, para a posteriormente proceder o processo de diálise. O 

extrato de AH foi transferido para uma membrana de diálise purificada, e fez-se 

a imersão em água desionizada. Na água deionizada desse sistema, foi adicionado 

um eletrodo de um condutivímetro, deixando sob agitação magnética por 12 

horas. A água do sistema foi substituída sempre que a condutividade era 

estabilizada, esse procedimento foi repetido até que a condutividade do sistema 

fosse igual à condutividade da água ultrapura usada inicialmente; 0,054 µS cm-1. 

Em seguida o AH foi transferido para placas de Petri previamente taradas e secas 

em estufa com renovação de ar a 55 °C até massa constante. 

 

4.5 Análise por espectroscopia de infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

A caracterização dos grupos funcionais presentes no sedimento e AH, foi 

realizada em um aparelho de Infravermelho FTIR modelo 4100 da Jasco. As 

medidas foram realizadas em pastilhas na proporção 1,00 mg de amostra de AH 

na forma de pó para cada 100 mg de KBr. 
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4.6 Análise por espectroscopia de Ultravioleta e Visível (UV-Vis) 

 

Cerca de 6,0 mg de AH IHSS foram dissolvidos em 50 mL de uma solução 

de bicarbonato de sódio (NaHCO3) 0,025 mol L-1, com pH = 8,4. As medidas de 

absorbância foram obtidas a partir do espectro na região do visível, utilizando um 

espectrofotômetro de UV-Vis modelo Lambda 35 da Perkin Elmer. Com os 

valores obtidos para absorbância nos comprimentos de onda 465 nm e 665 nm, 

calculou-se a razão E4/E6. O parâmetro Δlog K foi calculado a partir da equação: 

Δ log K =  logE400 −  logE600 

Na qual E400 e E600 representam os valores das absorbâncias em 400 e 600 

nm respectivamente. 

 

4.7 Análise por espectroscopia de Fluorescência de Raio X com Energia 

Dispersiva (EDXRF) 

 

Para a verificação da presença dos cátions metálicos presentes no sedimento 

e nas cinzas do AH Oliveira foi realizada EDXRF em três amostras de sedimentos 

fundo do lago Bonsucesso e uma amostra de das cinzas do AH Oliveira. Utilizou-

se o aparelho de XRF modelo Ray Ny EDX-720 da Shimadzo. As condições de 

operação para realização das análises foram: tensão do de 15 keV para a análise 

de Na a Sc e 50 keV para Ti a U; as correntes no tubo foram respectivamente de 

184 e 25 µA; as medidas foram realizadas em atmosfera de vácuo e o detector de 

Si(Li) refrigerado com nitrogênio líquido. 

O método de análise utilizado foi a Análise Quali-Quantitativa, usando o 

método de parâmetros fundamentais (FP), sem a utilização de padrões. Para 

corrigir os efeitos de absorção e calibrar as linhas espectrais dos elementos 

analisados, usou-se o padrão A-750 (liga metálica composta por alumínio, 

estanho, magnésio, ferro e cobre), fornecido junto com o equipamento EDX-720. 

Para as análises foram usadas aproximadamente 1,000 g de sedimento e 0,800 g 
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de cinzas do AH Oliveira acondicionadas sob um filme de Mylar® de 6 µm de 

espessura, esticado no fundo de uma cela de polietileno com 32 mm de diâmetro 

externo e 23 mm de altura. 

 

4.8 Análise elementar (CHNO) 

 

A análise da composição elementar do AH foi realizado em um aparelho 

analisador elementar Thermo Finnigan Flash EA 1112, utilizou-se para análise 

cerca 0,100 g de amostra do AH IHSS. Os valores para a das porcentagens obtidas 

foram corrigidos com relação ao teor de cinzas encontrado. A quantidade de 

oxigênio em porcentagem presente na amostra foi quantificado por diferença a 

100% a partir dos valores para os valores corrigidos de C, N, H. Para obter-se os 

parâmetros H/C, O/C e C/N, foi realizado previamente a divisão das porcentagens 

em massa dos elementos por suas respectivas massas molares. Em seguida 

efetuou-se o cálculo das razões atômicas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 Análise gravimétrica da PMI e análise de pH para o sedimento. 

 

O sedimento colhido no fundo do lago Bonsucesso apresentava coloração 

escura quando do momento da coleta, indicio característico de material rico em 

MO. Contudo, após sua secagem sua coloração alterou-se para um tom 

avermelhado (Figura 16). De fato, a análise gravimétrica da PMI, revelou que 

apenas aproximadamente entre 8,34% do conteúdo do sedimento era MO, 

conforme pode ser visualizado na Tabela 1. 

 
Figura 16 - Secagem da amostra de sedimento. A região “A” corresponde ao sedimento 

imediatamente após o início da secagem, a região “B” após a amostra seca. 

 

Tabela 1 - Determinação do Teor de MO no sedimento através de análise gravimétrica da PMI. 

Massa (g) 

depois de 1 h a 

100° C 

Massa (g) 

depois de 4h a 

450° C 

Teor de água -

100° C (%) 

Teor de MO - 

450° C (%) 

0,965 ± 0,003 0,882 ± 0,014 3,42 ± 0,28 8,34 ± 1,35 

Massa de sedimento medido 1,000 g 

 

Segundo Campagna et al. (2008) sedimentos com menos que 10 % de MO 

podem ser classificados como sedimentos inorgânicos ou minerais. Assim, 

amostra de sedimento do lago Bonsucesso estudada pode ser classificada como 

inorgânica. Esteves (2011), afirma que baixos valores para o teor de MO como o 
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encontrado em sedimentos inorgânicos indicam que, em uma situação na qual 

metais poluentes estejam presentes, tal classe de sedimentos possuirá menor 

capacidade de complexação. Pois, a MO possui grande capacidade de interação 

com metais, tornando os mesmos menos disponíveis para biota. 

A análise de pH para o sedimento apontou que o pH da amostra estudada 

era ácido, como pode ser verificado na Tabela 2.  A importância desse resultado 

reside na elevada capacidade do pH em influenciar a mobilidade e a precipitação 

de metais. Assim, é conhecido que valores elevados de pH ou seja, meios 

alcalinos, favorecem a precipitação de metais. De maneira inversa, pH baixo ou 

seja meios ácidos, favorecem a solubilidade destes permitindo que sejam 

transportados para outros locais (LUIZ-SILVA; MATOS; KRISTOSCH, 2002; 

PREZOTTI, et al., 2007). 

Tabela 2 - Análise de pH para amostra de sedimento. 

pH em água pH em CaCl2 

4,61 3,77 

 

Desta maneira, os baixos valores de MO encontrados no sedimento em 

estudo (8,34%), junto ao baixo pH da amostra (4,61 em H2O e 3,77 em CaCl2), 

são indícios que a amostra de sedimento estudada possui baixa capacidade de 

complexação e retenção de metais, favorecendo assim a liberação dos mesmos 

para o meio aquático. 

 

5.2 Análise de EDXRF para sedimento 

 

Apesar do grande número de metais que poderiam ser classificados como 

“pesados”, muito poucos deles estão enquadrados em listas de elementos que tem 

seus níveis regulados por normas estabelecidas por agencias de controle 

ambiental. A resolução Conama 454/2012 estabelece regulamentação apenas para 

7 metais (Cd, Pb, Cu, Cr, Hg, Ni e Zn), determinando os níveis máximos desses 
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aceitáveis para sedimentos em águas doces (Quadro 3:) (BRASIL, 2012).  

 

Dentre os metais que são regulamentados pela legislação Conama apenas 

três foram encontrados nas amostras (sedimento) estudas (Cr, Cu e Zn). Sendo, 

esses em elevadas concentrações, conforme pode ser visualizado na Tabela 3.  

Tabela 3 - Teores de elementos encontrados no sedimento por EDXRF. 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que os níveis de Cr e Cu encontrados excederam em 3,7 

e 1,6 vezes respectivamente os valores máximos permitidos para o nível 2, 

segundo a resolução Conama. Desta forma, eles possuem concentrações acima do 

limiar no qual há maior probabilidade de efeitos adversos na biota. Já o zinco 

excede o nível 1, acima deste limiar já existe a possibilidade de existir efeitos 

adversos a biota, embora seja menor do que a probabilidade daqueles que 

 

Metais 

Níveis de metais nos Sedimentos de água doce em mg kg-1. 

Nível 1 Nível 2 

Cd 0,6 3,5 

Pb 35 91,3 

Cu 35,7 197 

Cr 37,3 90 

Hg 0,17 0,486 

Ni 18 35,9 

Zn 123 315  
Nível 1 - limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos   adversos à biota. 

Nível 2 - limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota. 

Quadro 4 - Níveis máximos de metais toleráveis em sedimentos de água doce segundo a 

legislação Conama 454/2012 (Brasil, 2012). 

Elementos mg kg-1 Elementos mg kg-1 

Si 291000 ± 937 Ca 2338 ± 35 

Al 262000 ± 1777 Mn 1524 ± 26 

Fe 238400 ± 201 Zr 718,0 ± 8,8 

Ti 37130 ± 140 Cr 332,7 ± 17 

S 20680 ± 158 Cu 315,2 ± 8,8 

Ba 8528 ± 289 Zn 140,1± 8,8 

K 6392 ± 61 Sr 84,5 ± 8,8 

P 6013 ± 201   
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excedem o nível 2. 

A elevada concentração de Cr encontrada no sedimento é um dado 

preocupante. Acredita-se, que devido a inexistência de atividade industrial na 

região provavelmente o mesmo seja de origem natural. Essa hipótese encontra 

respaldo na literatura, uma vez que, segundo Aubert e Pinta (1977) estudos sobre 

a disponibilidade de Cr no ambiente encontraram sua concentração variando de 

20 a 40 mg kg-1 em rochas eruptivas ácidas e 2000 - 3000 mg kg-1 em rochas 

eruptivas ultrabásicas e rochas derivadas de seu metamorfismo. 

Os dois últimos tipos de rochas citadas junto as rochas básicas, são 

responsáveis pela formação dos Nitossolos (EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2006). Estes são considerados solos minerais, 

não hidromórficos, que apresentam cor vermelho escura tendendo à arroxeado, 

rico em minerais ferromagnesianos. Cerca de 1,26 % dos solos do município de 

Jataí são classificados como nitossolos (HERMUCHE; GUIMARÃES; 

CASTRO, 2009). 

Outro dado que merece especial atenção e alto valor da concentração de 

cobre. Neste caso, é possível que este valor seja em parte de origem natural e o 

restante resultado de ação antrópica. Pois, de acordo com Aubert e Pinta (1977), 

o cobre é um metal de transição que ocorre em todas as rochas da crosta terrestre, 

sua abundância varia de 3 – 15 mg kg-1 em arenitos areia e calcário, e fica em 

torno de 100 – 200 mg kg-1 em rochas básicas. Sendo a última como anteriormente 

mencionado tipo de rocha que leva a formação de nitossolos.  

A contribuição antrópica pode ser explicada considerando-se que existem 4 

defensivos agrícolas a base de cobre (hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre, 

óxido cuproso e sulfato de cobre) com uso autorizado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (2012) no cultivo de diversas culturas no Brasil. Com 

destaque para sua utilização no cultivo de soja muito disseminado no município 

de Jataí - GO.  
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Os níveis de zinco encontrados embora não sejam tão alarmantes quanto 

aos de Cr e Cu, também merecem especial atenção por estarem acima do limiar 

de nível 1. Embora os níveis de Zn encontrados sejam considerados elevados, é 

possível atribuir aos mesmos uma origem natural, pois é sabido que zinco é o 24º 

elemento mais presente na crosta terrestre. Sendo conhecido que, em função da 

origem e do tipo de solo seus níveis variam desde traços a 900 mg kg-1 (AUBERT; 

PINTA, 1977). 

Muito embora exista uma possível explicação plausível para os elevados 

índices de metais prejudiciais no ambiente, cabe ressaltar que análise realizada 

por EDXRF possui um caráter preliminar, e seus valores devem ser analisados 

sempre com muita cautela. Uma vez que não foi utilizado padrões quando da 

realização da análise da amostra.  

Apesar de vários estudos atestarem a eficácia da utilização do método de 

PF em análises exploratórias quando comparadas com as análises de XRF com a 

utilização de padrões certificados. É sabido que para se obter uma melhor 

confiabilidade da medida é indicado uso de amostras de referência (HAN et al., 

2006; KATAOKA, 1989; MORAES, 2004; NAGATA; BUENO; PERALTA-

ZAMORA, 2001).  

Outro aspecto importante a se destacar é que, para compreensão mais 

completa do mecanismo e do real efeito no ambiente de uma dada concentração 

de metais não basta quantificar a sua totalidade na amostra analisada. Em verdade, 

deve se levar em consideração não o total de cátions coordenados mais sim o valor 

excedente a formação de camadas de adsorção e também na avaliação 

termodinâmica destas camadas (HINZ, 2001; LIMOUSIN et al., 2007; 

MACEDO; PETRUCELLI; AIROLDI, 2010; PRADO; AIROLDI, 2003).  

Os cátions coordenados em monocamadas especificamente podem ser de 

fácil remoção e neste caso contribuem com a contaminação ou então ser de difícil 

remoção e neste caso pouco interferem nos fenômenos de transporte no ambiente. 

A facilidade ou dificuldade da remoção está relacionada com a magnitude da 
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entalpia de interação entre o cátion e a estrutura em que se liga. A principal técnica 

para avaliar a monocamada consiste na construção de isotermas e a avaliação de 

sua energia livre (HINZ, 2001; LIMOUSIN et al., 2007; MACEDO; 

PETRUCELLI; AIROLDI, 2010; PRADO; AIROLDI, 2003). 

 

5.3 Comparação da eficiência de extração/purificação de AH de sedimento 

pelo método de Oliveira e pelo método da IHSS 

 

A análise gravimétrica de PMI para determinação do teor de cinzas 

realizado para o AH extraído segundo a metodologia proposta por Oliveira 

(2009), revelou um teor de cinzas de 37, 07 % (Tabela 4) ao final das etapas de 

extração e purificação (repetiu-se 4 vezes a etapa de purificação). De maneira 

inversa, o AH IHSS apresentou teor de cinzas menor que 1 % ao final da primeira 

etapa de purificação. 

Tabela 4 - Determinação do teor de cinzas no AH Oliveira por análise gravimétrica da PMI. 

Massa (g) depois 

de 1h a 100° C 

Massa (g) depois 

de 4h a 450° C 

Teor de água – 

a 100° C (%) 

Teor de cinzas a – 

450° C (%) 

0,303 0,130 13,49 37,07 

massa de AH medida 0,350 g 

  

Segundo Messias (2004), o teor de cinzas é uma medida correspondente ao 

teor de matéria inorgânica, principalmente sílica e metais, presentes no AH. Logo, 

tal valor reflete a eficiência da extração e purificação do AH. Elevados valores de 

cinzas na matriz de AH extraída podem comprometer a interpretação dos dados 

obtidos em técnicas de caracterização (ex: análise elementar, Ressonância 

magnética nuclear e ressonância paramagnética eletrônica). 

Uma amostra de AH é considerada pura quando seu teor de cinzas está na 

faixa entre 1 e 3 %, sendo que a IHSS recomenda teor de cinzas menor que 1% 

(OLIVEIRA, 2009). Assim, pode-se considerar que para a amostra de sedimento 

em estudo o método de Oliveira foi ineficiente em promover a extração e 

purificação do AH de sedimentos. A espectroscopia por FTIR fornece importantes 
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informações sobre a eficiência da purificação e os grupos funcionais presentes na 

estrutura dos AH e a classe de impureza presente. 

O Quadro 5 apresenta as principais bandas encontradas em sedimentos e 

AH segundo Benites et al. (1999), Oliveira (2009), Russel (1987) e Stevenson 

(1994). 

Nº   Tipos de vibração molecular 

1 Estiramento de O-H de silicatos, na região de 3750-3700 cm-1; 

2 Estiramento de O-H (livre e ligado por interação de hidrogênio) de álcoois 

e/ou fenóis e/ou ácidos carboxílicos e estiramento de N-H, na região de 

3500-3300 cm-1; 

3 Estiramento C-H de alifáticos, na região de 2940-2900 cm-1 e na região de 

2850 cm-1; 

4 Estiramento C=O de grupos carboxílicos e carbonílicos, na região de 1725-

1700 cm-1;  

5 Deformação C=C de anel aromático, deformação assimétrica de C-O de 

íons carboxilato, COO-, estiramento C=O de cetonas conjugadas 

fortemente ligadas por interação de hidrogênio e deformação N-H de 

amidas primárias, na região de 1650-1600 cm-1; 

6 Deformação O-H, deformação C-H de grupos CH2 CH3 e estiramento axial 

simétrico de íons COO-, na região de 1400-1370 cm-1; 

7 Estiramento C-O e deformação O-H de grupamentos COOH; estiramento 

C-O de éteres aromáticos e fenóis, na região de 1280-1200 cm-1; 

8 Estiramento C-O de álcoois e/ou fenóis e/ou carboidratos, na região de 

1170-950 cm-1; 

9 Deformação axial de Si-O em caulinita ou deformação angular de O-H em 

gibbsita 1030 cm-1, deformação angular de O-H em caulinita e gibbsita 

1010 cm-1 

10 Deformação axial de silício e halogênios, na região de 1000-666 cm-1; as 

deformações axiais de Si-Cl ocorrem em frequências inferiores a 666 cm-1,  
11 Estiramento Si-O e vibrações de Si-H indicando impurezas de silicatos, 

deformação fora do plano da ligação C-H de anéis aromáticos, na região de 

950-800 cm-1, deformação angular de O-H em caulinita 910 cm-1; 
12 Deformação angular de O-H em gibbsita ou caulinita 540 cm-1, deformação 

de Si-O em caulinita 470 cm-1; 
** As bandas que aparecem entre as regiões de 2359 e 2341 cm-1 são causadas 

pela presença de CO2. 
Quadro 5 - Principais bandas presentes nos espectros de IV em  amostras de sedimento e AH. 
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As bandas encontradas nos espectros de FTIR nas amostras estudadas neste 

trabalho, foram condizentes com o esperado segundo a literatura para sedimentos, 

AH purificados e AH não purificados.  

De acordo com as informações contidas no referido quadro o espectro de 

FTIR do AH Oliveira apresentado na Figura 17, confirma os dados obtidos pela 

análise gravimétrica de PMI para esse AH. Uma vez que, nele é possível observar 

a presença de regiões características de impurezas na região classificada como 1 

(estiramento O-H de silicatos), 9 (deformação de silício e halogênios), e 10 

(estiramento Si-O e vibrações Si-H), 11 (deformação angular de O-H de caulinita) 

e 12 (deformação angular de O-H em caulinita e ou gibissita e deformação de Si-

O em caulinita). Já o espectro para o AH IHSS (Figura 18) não é possível 

visualizar essas bandas. 

 
Figura 17 - Espectro de FTIR para amostra de AH Oliveira. 

 

Figura 18 - Espectro de FTIR para amostra de AH IHSS. 
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Segundo Benites et al. (1999) e Hamblin e Greeland (1977), os sítios 

carboxílicos são em grande parte os responsáveis pela ligação entre AH e minerais 

da argila. Esse tipo de interação pode ser visualizado no espectro de FTIR para o 

AH Oliveira (Figura 17). Esse apresentou uma banda destacada na região 

classificada como 5 (Quadro 5), contudo, não apresentou bandas nas regiões 

classificadas como 4 e 7. Diferentemente o espectro de FTIR para o AH IHSS 

(Figura 18) apresentou além da banda na região classificada como 5, bandas nas 

regiões classificadas como 4 e 7. 

De acordo com Edorgan et al. (2007) e Silva et al. (2002), a presença da 

banda na região 5, que é característica de grupos carboxilatos e ausência das 

bandas na região 4 e 7 que são característica de grupos carboxílicos, é um 

indicativo que os grupos carboxila do AH apresentavam-se complexados a metais. 

Tal condição, ocorre porque a intensidade relativa das bandas para o grupo 

carboxilato aumenta enquanto a intensidade das bandas para grupos carboxílicos 

reduz. Isso em função da complexação de cátions por grupos carboxilato e o 

consequente desaparecimento do equilíbrio entre o grupo carboxílico e 

carboxilato. 

Essa condição observada sugere que os grupos COOH do AH Oliveira estão 

na forma de COO- ou seja os grupos carboxilas estão provavelmente ligados a 

cátions metálicos (principalmente aqueles da fração da fração argila). Pois, de 

acordo com Benites et al. (1999), estudos apontam que a coordenação dos grupos 

carboxila com argilominerais através de ligações com os metais em superfícies 

cristalinas ou com metais fazendo ponte entre a molécula de AH e a superfície 

mineral seja descrito como a principal causa desse efeito. Esses tipos de ligação 

são frequentes em regiões contendo solos tropicais, constituindo-se em um dos 

principais mecanismos de ligação que levam a formação de complexos 

organominerais. 

Para entender a possível origem do alto teor de cinzas no AH Oliveira 

(37,07%) em relação ao AH IHSS (0,86%) é preciso primeiramente considerar o 
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processo de purificação empregado na extração dos AH. Tanto o AH Oliveira 

como o AH IHSS foram submetidos ao mesmo processo de purificação com 

HF/HCl com objetivo de quebrar as ligações com silicatos e reduzir o teor de 

cinzas. Segundo Canellas et al. (2005) e Junet et al. (2012), esse tratamento é 

baseado na eficiência do HF em dissolver os minerais argilosos. Uma vez que, o 

flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, este consegue quebrar as ligações Si-

O, Al-O e Fe-O da fase mineral formando compostos contendo fluor voláteis (ex. 

SiF4). Ou ainda, ele pode formar complexos solúveis com metais polivalentes (ex. 

AlF6
3- e FeF5

2-) que são liberados pela dissolução do silicato através da reação 

com HF, conforme a reação: 

 

SiO2 + 4 HF → SiF4 (g) + 2H2O 

 

Contudo Junet et al. (2012) encontrou que óxidos de ferro são fracamente 

dissolvidos pela ação do HF quando comparado com aluminossilicatos, hidróxido 

de alumínio e sílica. De fato, mesmo para concentração máxima de HF utilizada 

no trabalho realizado por esse autor (HF 10%), o óxido de ferro (hematita) não foi 

eficientemente dissolvido. 

A análise por EDXRF no modo óxido para as cinzas do AH Oliveira 

encontrou 56,3 % Fe2O3, 18,8 % de SiO2 18,1% de Al2O3 (Tabela 5). Contudo, 

antes do processo de extração os teores determinados também por EDXRF para 

estes compostos no sedimento foram respectivamente: 27,2; 33,2 e 29,2 %. O 

aumento no teor de óxido de ferro indica que assim como no caso observado por 

Junet et al. (2012), o tratamento com HF não foi eficiente em promover a 

dissolução dos óxidos de ferro.  
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Tabela 5 - Teor de óxidos determinados por EDXRF para sedimentos e cinzas do AH Oliveira. 

Óxido Sedimentos (%) Cinzas do AH 

Oliveira (%) 

SiO2 33,2 18,1 

Al2O3 29,7 18,8 

Fe2O3 27,2 56,3 

 

Porém é importante ressaltar que os picos característicos de minerais 

contendo ferro estão fundidos em uma larga banda entre 700 e 400 cm-1 encoberto 

pelos picos característicos da caulinita em 540 e 471 cm-1. Desta forma, eles não 

podem ser claramente evidenciados nos espectros de FTIR obtidos para o AH 

Oliveira e para o sedimento (BENITES et al., 1999). 

Desta forma, sugere-se que possivelmente a principal razão do menor teor 

de cinzas obtido para o AH extraído segundo o método da IHSS quando 

comparado com obtido pelo método de Oliveira, esteja na estratégia utilizada para 

reduzir o teor de cinzas antes da etapa de purificação com solução mista HF/HCl.  

Essa estratégia para o método de extração proposto por Oliveira se deu pelo 

emprego de uma solução extratora mista Na2CO3/NaOH. Por outro lado, na 

metodologia da IHSS, isso se deu por uma etapa de pré purificação com 

KCl/KOH. Segundo Oliveira (2009), utilizou-se a extração empregando Na2CO3 

para remover os íons di e trivalentes ligados da fração argila ligados a substâncias 

húmicas, em um processo de extração que empregou uma solução mista 

(Na2CO3/NaOH) antes do processo de purificação. 

A ideia de utilizar uma solução extratora contendo Na2CO3, baseou-se no 

fato de diversos cátions metálicos (especialmente os divalentes), formarem 

precipitados com carbonatos. Estes precipitados possuem menor produto de 

solubilidade do que os seus respectivos hidróxidos facilitando a remoção destes 

compostos por centrifugação. Em contrapartida, íons trivalentes normalmente são 

precipitados na forma de hidróxidos, embora muitas vezes ocorra a formação de 

complexos mistos constituídos de íons hidróxidos e carbonatos ligados as espécies 
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catiônicas polinucleares (OLIVEIRA, 2009). 

 Já o método da IHSS em uma etapa seguinte a extração com NaOH, 

empregou dissolução do AH extraído em um volume mínimo de solução de KOH 

e acrescentou-se KCl até concentração 0,3 mol L-1. Essa abordagem é baseada no 

fato de íons K+ promoverem a floculação dos coloides inorgânicos que são 

facilmente removidos posteriormente por centrifugação, reduzindo assim o teor 

de cinzas (CANELLAS et al., 2005). Para o estudo realizado a metodologia de 

extração da IHSS mostrou-se mais eficiente em remover a fração argila 

(principalmente óxidos de ferro) gerando um produto com menor teor de cinzas 

para o processo de purificação com HF/HCl. 

A Figura 19 permite uma análise comparativa entre os espectros do 

sedimento e do AH Oliveira. Nele é possível ver que não há diferença significativa 

entre os tipos bandas presentes no AH Oliveira e no sedimento. De fato, através 

desta figura, foi constado que todas as bandas encontradas no espectro para o 

sedimento foram encontradas no espectro para AH. 

 

 

Figura 19 - Comparação do espectro de FTIR para o sedimento e o AH Oliveira. 

 

Essa comparação entre os dois espectros deixa evidente que, as alterações 

produzidas pelo processo de extração e purificação levou a redução das 

intensidades das bandas associadas a fração mineral (regiões classificadas como 
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1, 9, 10, 11 e 12 no Quadro 5). Em contrapartida, foi observado o aumento da 

intensidade das bandas características de grupamentos orgânicos presentes em 

AH (regiões classificadas como 2, 3 e 5 no Quadro 5).  

Efetuando-se o mesmo tipo de comparação para com o sedimento, mas 

utilizando o AH IHSS (Figura 20), fica evidente a completa ausência das bandas 

associadas a fração mineral. 

 

 

Figura 20 - Comparação do espectro de FTIR para o sedimento e o AH IHSS. 

 

Por outro lado, a Figura 21 possibilita observar-se que a intensidade da 

banda na região de 3400 para o espectro do AH Oliveira apresentou-se muito mais 

intensa do que a do AH IHSS. Acredita-se que esse efeito seja das águas de 

hidratação de metais complexado a estrutura do AH que não foram removidos 

pelo processo de extração e purificação do método de Oliveira. Pois, de acordo 

com Edergon et al. (2007), a intensidade da banda localizada nessa região em um 

complexo AH-Metal é maior quando comparada ao AH puro. Esse efeito pode ser 

entendido considerando que, os íons metálicos e o AH reagem com a água 

produzindo um aqua-complexo, que possui uma absorção mais intensa nessa 

região. 



60 

 

 

Figura 21 - Comparação entre o espectro de FTIR para o AH Oliveira e o AH IHSS. 

 

Apesar de método da IHSS discutido nesse estudo ter apresentado melhores 

resultados, é importante mencionar que ele não é necessariamente um método 

superior ao método proposto por Oliveira (2009). De acordo com a própria IHSS, 

responsável por propô-lo, ele não constitui um método aprovado ou método 

recomendado como padrão para extração das SH. Ele constitui um método que 

tem sido satisfatório na extração das SH em diferentes tipos de solos e tem sido 

largamente empregado em diversos laboratórios.  

Além disso, esse método comumente apresenta bons rendimentos de 

extração e apresenta a vantagem de poder ser empregado para fins de comparação 

entre resultados obtidos em laboratórios distintos. Contudo, o método da IHSS é 

complexo e laborioso exigindo longos tempos para extração e purificação do 

material desejado (CANELLAS et al., 2005; OLIVEIRA, 2009). Em virtude 

disso, existem na literatura vários outros métodos alternativos para extração e 

isolamento das SH, desenvolvidos visando: minimizar efeitos de alterações das 

estruturas das SH durante os processos de extração e purificação; maior rapidez 

dos processos de extração e purificação; menores custos e não geração rejeitos 

tóxicos as pessoas e ao meio ambiente (CANELLAS et al., 2005; OLIVEIRA, 

2009). 
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Oliveira (2009) propôs um método de extração de AH de menor custo, 

demandando menor tempo de processamento objetivando desenvolver uma 

estratégia menos laboriosa que o método da IHSS. Para o estudo desenvolvido 

por ela (extração de AH de solo turfa e latossolo amarelo húmico álico), a 

metodologia de extração desenvolvida apresentou bons resultados quando 

comparado com a o método IHSS. Contudo esta primeira, não apresentou 

resultados satisfatórios para extração do AH da matriz estudado nesta pesquisa 

(sedimento). 

 

5.4 Análise elementar e razão E4/E6 

 

A análise elementar foi realizada para o AH extraído segundo a 

metodologia da IHSS, sendo que a composição elementar encontrada para o 

mesmo está apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Teor (em massa) de C, H, N, O e razões elementares para amostra de AH IHSS. 

 

 

 

Segundo Yonebaishi e Hattori (1988) as informações a respeito da 

composição elementar das SH isoladas são pouco conclusivas, assim, as razões 

atômicas (H/C, O/C e C/N) são preferencialmente utilizadas para obter 

informações a respeito da condensação, transformações diagenéticas e condições 

ambientais da formação das SH. 

A razão H/C está diretamente relacionada a porcentagem de saturação em 

moléculas orgânicas, quanto menor esta razão maior o grau de aromaticidade 

(BOTERO, et al., 2014; GIOVANELA, 2010; KUMADA, 1987; STEVENSON, 

1994). Golebiowska e Mielnik (1996), Hur, Lee e Shin (2009), Ishiwatari (1973), 

encontraram os valores da razão H/C variando entre 1,4 - 1,6; 1,4 - 1,57; e 0,94 - 

1,67 respectivamente, para AH extraídos de sedimentos de lago. Desta forma, o 

C (%) H (%) N (%) O (%) H/C O/C C/N 

34,34 4,04 3,33 58,29 1,41 1,28 11,95 
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valor de 1,41 encontrado é coerente com os valores encontrado na literatura.  

Por outro lado, Botero et al. (2014), e Giovanela et al. (2010), encontraram 

valores para razão H/C de AH extraídos de sedimentos de lago variando entre 

0,89 - 1,22 e 1,15 - 1,24 respectivamente. Isso indica que a amostra de AH 

extraído do lago Bonsucesso em Jataí possui maior caráter alifático que aquelas 

estudas por Botero, Giovanela e colaboradores.  

A razão O/C é entendida como um indicador do conteúdo de carboidratos 

e ácidos carboxílicos das SH, essa razão é comumente utilizada para comparar SH 

de diferentes ambientes deposicionais (HE; SHI; LIN, 2008). Golebiowska e 

Mielnik (1996), encontraram valores para essa razão variando entre 0,5 - 1,0 para 

sedimentos de lago. He, Shi e Lin (2008), mediram valores variando entre 0,62 - 

0,78, para sedimentos de lagos e rios. 

Zhang, He e Shi (2009), por sua vez aferiram valores variando entre 0, 47 

- 0,58 para sedimentos de rios. De maneira que, o valor da razão O/C encontrado 

para o AH extraído de sedimentos (1,28) do lago Bonsucesso pode ser 

considerado elevado. 

Valores elevados para razão O/C sugerem a presença de alto conteúdo de 

grupos carboxílicos ou oxigênios ligados a grupos alquílicos nas SH extraídas. 

Além desses apontamentos, de acordo com Ibarra e Juan (1985), a razão O/C 

também fornece informações a respeito do estado de humificação das SH, baixos 

valores desta razão sugere um aumento no grau de condensação de aromática das 

SH. Desta forma, o elevado valor encontrado para essa razão sugere um baixo 

índice de humificação.  

A razão C/N é um índice que muitas vezes é utilizado para se acompanhar 

o grau de maturidade da MO, pois está relacionada a capacidade de incorporação 

de nitrogênio nas moléculas, isto é, quanto maior essa razão, maior será a redução 

de nitrogênio presente nas substâncias não húmicas, indicando que houve 

degradação do material e, logo, aumento na formação das SH (BOTERO, et al. 

2014; STEVENSON, 1994). 
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Giovanela et al. (2010) e Golebiowska e Mielnik (1996), encontraram 

valores da razão C/N variando entre 19,7 - 23,5 e 11,1 - 13,7 respectivamente, 

para AH extraídos de sedimentos de lago. He, Shi e Lin (2008), encontraram 

valores variando entre 8,1 - 14 para sedimentos de lago e rio. O valor encontrado 

para essa razão foi de 11,95 no AH extraído de sedimentos do lago Bonsucesso.  

Esse valor sugere um menor grau de maturação do AH quando comparado 

com obtido por Giovanela et al. (2010) e na mesma faixa daqueles medidos por 

Golebiowska e Mielnik (1996) e He, Shi e Lin (2008). Por outro lado, Dobbss et 

al. (2009), sugeriu que baixos valores da razão C/N podem ser encontrado em 

regiões com mineralogia rica em óxidos de ferro, pois esses impedem a evolução 

das SH, uma vez que levam a um baixo acumulo de carbono e complexação de 

formas de nitrogênio em reações com OH fenólicos. 

A razão C/N também é considerada um indicador da origem das SH em 

ambientes naturais. Plantas aquáticas não vasculares tipicamente geram SH com 

valores da Razão C/N entre 2,0 e 10. Por outro lado, plantas terrestres vasculares, 

as quais contém celulose, ligninas e taninos, geram comumente SH com razões 

C/N próximos a 20 ou maiores (GIOVANELA, et al. 2010; HE; SHI; LIN, 2008). 

O valor encontrado para a razão C/N foi levemente superior as razões 

encontradas para SH originadas de plantas aquáticas não vasculares. Esse fato 

indica que o AH extraído do sedimento do lago Bonsucesso possui marcada 

contribuição deste tipo de material em sua formação. 

Polak e colaboradores encontraram valores das razões E4/E6 para AH 

extraídos de sedimentos de lago variando entre 3,03 a 5,33, próximo de outros 

valores apontados por outros pesquisadores para sedimentos que variam de 3,7 a 

6,9 (POLAK, et al., 2011). Logo, o valor da razão E4/E6 de 4,102 encontrado no 

AH extraído de sedimentos do lago Bonsucesso, Tabela 7 - Razão E4/E6 e ΔlogK 

para a amostra de AH IHSS, foi condizente com a faixa esperada pela literatura. 
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Tabela 7 - Razão E4/E6 e ΔlogK para a amostra de AH extraído. 

 

 

 

Baixos valores de razões E4/E6 (menores que 4) estão diretamente 

relacionadas com o aumento da conjugação de ligações químicas simples e 

duplas, que geralmente em AH de solos, ou sedimentos mais antigos, 

correspondem à condensação de grupos aromáticos. Contudo, em sedimentos 

jovens (como no caso do sedimento do lago Bonsucesso), também podem 

representar ligações químicas conjugadas de cadeias alifáticas insaturadas 

(BOTERO, 2010; BUDZIAK; MAIA; MANGRICH, 2004; NETO; ANDRIULO; 

TRAGHETA, 1994). 

De maneira inversa, valores maiores que 4 indicam a presença de poucas 

estruturas aromáticas condensadas e consequentemente um menor grau de 

humificação (BOTERO, 2010; BUDZIAK; MAIA; MANGRICH, 2004; NETO; 

ANDRIULO; TRAGHETA, 1994). Assim, o valor da razão E4/E6 (4,102) no AH 

do lago Bonsucesso indica a presença de estruturas com um maior caráter 

alifático. Essa afirmação é corroborada pelo valor ΔlogK encontrado para o 

mesmo AH (0,613) na tabela 7 - Razão E4/E6 e ΔlogK para a amostra de AH 

IHSS.  

De acordo com Kumada (1987), valores menores que 0,6 para ΔlogK 

indicam a presença de estruturas com grande grau de humificação. Por outro lado, 

valores maiores indicam uma maior tendência a alifaticidade, logo um menor grau 

de humificação.  

Tantos as análises espectroscópicas realizadas por UV-Vis como as razões 

atômicas apontaram um maior caráter alifático para o AH extraído do sedimentos 

do lago Bonsucesso, indicando um menor grau de humificação do mesmo. 

Segundo Botero (2010), Botero et al., (2014), e Minderman (1968) as informações 

sobre as características (H/C, C/N e E4/E6) das SH extraídas de sedimentos podem 

E4/E6 ΔlogK 

4,102 ± 0,002 0,613 ± 0,001 
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fornecer importantes indícios sobre as propriedades de complexação dessas. Esses 

trabalhos e vários outros recentes têm relatado uma correlação direta entre o grau 

de humificação e capacidade complexantes de metais das SH. 

Botero (2010), encontrou que quanto maior o grau de humificação maior a 

capacidade interação/complexação de espécies metálicas. Assim, os resultados 

indicando o baixo grau de humificação do AH extraído apontam para uma menor 

capacidade de interação/complexação de metais. Consequentemente, gerando 

uma menor retenção de espécies metálicas no ambiente, tornando maiores sua 

biodisponibilidade para o ambiente aquático. 

Uma vez que o AH é o principal componente responsável pela 

interação/complexação com espécies metálicas em sedimentos, o dado obtido 

merece importante atenção. Já que a análise por EDXRF para o sedimento do qual 

este AH foi extraído apontou elevados concentrações de Cr, Cu e Zn.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A análise gravimétrica da PMI e pH para o sedimento do lago Bonsucesso 

apontou a presença respectivamente de baixo teor de MO e pH ácido. Essas 

condições favorecem uma baixa capacidade de retenção de espécies metálicas 

pelo sedimento. 

A análise por EDXRF para o sedimento apontou a presença de três metais 

regulados pela resolução Conama 454/2012. Estes metais foram Cr, Cu e Zn, 

sendo que os dois primeiros excederam respectivamente em 3,7 e 1,6 os valores 

máximos tolerados pelo nível 2 para essa. Assim os mesmos possuem 

concentrações acima da quais há maior probabilidade de efeitos prejudiciais a 

biota. Já o Zinco excedeu o nível 1 estando em uma zona de alerta onde já existe 

uma probabilidade de danos a biota embora seja menor que a probabilidade 

quando excede-se o nível 2. 

A comparação entre a eficiência de extração/purificação do AH de 

sedimentos pelo método proposto por Oliveira e o método proposto pela IHSS 

revelou que a extração pelo método de Oliveira não foi eficiente. Esse método de 

extração levou a valores de cinzas no AH da ordem de 37,07 %, mesmo após 

sucessivas repetições das etapas de purificação. Por outro lado, o método proposto 

pela IHSS levou a teores de cinza menor do que 1% com apenas uma etapa de 

purificação. 

A análise estrutural do AH IHSS por UV-Vis usando-se a razão E4/E6 e Δ 

log k e análise elementar através das razões elementares (H/C, O/C e C/N) 

apontou que o AH presente no sedimento do lago Bonsucesso possui um baixo 

grau de humificação. Essa conclusão aponta uma tendência desse para menor 

capacidade complexante de espécies metálicas, o que é um dado preocupante visto 

que a análise por EDXRF encontrou elevados teores de Cr, Cu e Zn no sedimento 

do qual o AH foi extraído. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

Para conhecer-se mais rigorosamente os efeitos dos elevados níveis de 

metais no sedimento, sua biodisponibilidade e a capacidade complexante do AH 

extraído é necessário avaliar-se a formação das monocamadas de ligação entre o 

sedimento e metais e o AH e metais. E não apenas avaliar o valor total de espécies 

metálicas presentes. Dentro deste contexto se propõe como perspectivas futuras 

para desenvolvimento desta pesquisa a construção das isotermas de adsorção tanto 

para o sedimento como para o AH extraído. 

As isotermas serão construídas para avaliar os processos de adsorção dos 

três metais (Cr, Cu e Zn) regulados pela resolução Conama 454/2012 encontrados 

no sedimento do lago Bonsucesso e possivelmente para outros metais de interesse 

ambiental. Essas isotermas avaliaram a estabilidade termodinâmica de 

complexação destes metais de forma isolada e/ou competitiva. 

Além da construção das isotermas, realizara-se quantificação dos metais 

presentes no sedimento pela técnica de EDXRF por meio do método dos 

parâmetros fundamentais com a utilização de padrões. Esse procedimento, 

conferira maior rigor e confiabilidade a medida realizada, permitindo-se que obter 

uma melhor leitura das reais concentrações de metais que oferecem risco a biota 

presente no sedimento estudado.
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